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परबोपाङ्गपाण्ड्रङ्गात्मजकारिनाथदमेणा 
समुद्धुतः 

पह््द यहद याहाद् कः 

सूक्तिसंग्रहः । 

तृतीय संस्करणम् । 

19 

ते सजनाः सुकविश्ाखिकवित्वपुष्पा- 

ण्यादाय गुम्फितवतः सुगुणममेतत् । 

संधारयन्तु कुयुमोज्वटहाररूपं 
भ# = कको 9 

कण्टे सुभाषितमपास्तसमस्तदोषम् ॥ 

शाङ्ग धरस्य । 

~~~ ~ शवर 

मन्थोऽयं 

ख॒म्बय्याम् 

शाके १८१३ वत्सरे 

जावजी दादाजी । जनादन महादेव गुजैर । 
इस्येताभ्यां निणैयसागरयन्रालये मुद्राक्तरेरक्यित्वा प्राकार्यं नीतः । 

मूल्यं" साधं रूप्यकत्रयम् । 
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॥ श्रीः ॥ 

युभापितरलभाण्डागारम् । ` 

प्रकरणम् 3 । 
मद्रराचरणप्रकरणम् । 

4 

परब्रह्म | 

अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने । लक्तक्रमविभागाय नैतन्यज्योतिषे नमः ॥१॥ 
दिकालादनवच्छित्नान्तविन्मात्रमूतेये । सानुमूलयेक्मोनाय नमः शान्ताय तेनपर ॥ २॥ 
मध्याहारकरमरीचिकालिव पयःपूरौ यदज्ञानतः खं वायुज्ेटनो जटं क्षितिरिति तैरोक्य 
्मीटति । यत्तं विदुषां निमीटैति पुनः खमभोगिभोगोपमं से्द्रान्दमुपास्महे तदम 
लौत्मावबोधं महः ॥ ३ ॥ यस्माद्धिश्वपदेति यत्र रमते यकिन्यनर्छीयते माप्रा य्य नग- 
दिमाति प्हनानन्दोज्जवलं यन्हः । शान्तं शाशवतकरियं यमपुनमावाय भेशवरं द्वै 
ध्वन्तमपास्य यानि तनः स्तोम तं पृह्षम् ॥ ४ ॥ यः पृष्टिप्यितिमरहतीषितनुते 
वह्मादिमूततरिकेय॑स्याधीनतया स्थितानि पदप्तकमौण्यपि प्राणिनाप् । निचेच्छातितु 
द्िमानय परो जीवात्रात्मा खयं सोऽयं वो विदधातु पृणेमनिराचचेतोगतं यद्गवेत् ॥ ५ ॥ 
राक्यं यत्न विरोषतो निगदितुं परम्णैव यच्चिनितं मृदङ्गीवदनेन्दुमण्डटमिव खान्ते त्रिधत्ते 
मदम् । यन्पुग्धानयनान्तचेष्टितमिीधयक्षेऽपि नो टश्षितं तत्तेनो विनयादमन्दहदयानन्दा- 
य वन्दामहे ॥ ६ ॥ विश्वेशो वः प्र पायात्रिगुणपमचिवतां योऽवटम्ब्य॑नुवारं विश्वदरीची- 
नतृष्टिध्थतिविटयमनः खेच्छ्या निमिमीते । यस्येयत्तामतीलय प्रभवति महिमा कोऽपि 
लोवैश्यतीतस्यक्तो यश्रकुरायेरपि निपुणतमेवीक्षणादिक्रियापु ॥ ७ ॥ 

ण ~ न > ~ --------- ~ ~ --------------- ~ ~~ ----------------- ज म म त ७००५ [1 

१ नारितकिल्िषाय, २ व्रिपिः, ३ अविषयीकरृता, ४ प्रमाणम्. ५ आकराशे ददयमानगटनटय- 
मानरद्धिपसमूहः. प्गतष्णेति यात्रत्. ९ ब्रह्ममिन्ेतया त्तेन भ्रमव्रिषयीभवति. ० चवाग्नारिरूपतद्धि्र- 
त्वेन भ्रमाविषयीभवति. ८ भ्रमेण ग्रहीतो माराय सपकराय ख. ९ नन्द्स्वह्यम्. १० ब्रह्मात्प- 

कङ्ञानस्वरूपम्. ११ तेजः. १२ निश्वलम्, १३ पुमर्तपत्यः नन्द्म. १५ समीपस्येऽपि, 
१६ बहू. १५ स्रजस्तमःसहायताम्. ५१८ वाललारम्. + , २० सीमाम्. २१ परकर. 
रोकरातीतः. 



२ मुमाषितरल माण्डागारम् । प्र०१] 

गणेरः । 

वन्दारुमन्दारमिन्दुमृषणनन्दनम् | अमन्दानन्दसंदोहबेन्धुरं पिन्धुराननम् ॥ १ ॥ 

आलम्बे भ्रगदालम्बे हेरम्बचरणाम्बुजे । रप्यन्ति यद्रन स्पौत्सय मत्यूहवाधय ॥ ९ ॥ 

गजाननाय महे पत्यहतिमिरच्छदे । अपारकरुणापूरतङ्ितदशे नमः ॥ ३ ॥ नमस्तसम 
गणेदाय यत्कण्टः प्करायते । मदाभोगर्धनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ ४ ॥ अगजा- 

ननपद्माकं गजाननमहनिश्यम् । जनकद तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे ॥ ५ ॥ चरत्कणीनि 

लोदतपिन्दरारुणिताम्बरः । जयत्यकाटेऽपि सूजन्परध्यामिव गजाननः ॥ ६ ॥ एकदन्तदयुति 

तितः शमः म॒नः श्रियेऽस्तु वः । विद्याकन्द इवोद्वि्ननवाङ्करमनोहरः ॥ ७ ॥ दुरित- 

पमृहबलाहकपटरीसंहरणपवमानम् । रिवयोरङ्काभरणं वन्द किचिद्रनाननं तेजः ॥ < ॥ 

अविरटविगलन्मद नल्कपोट्पाटीनिरीनमधृपक्ुटः । उद्विचनकवमश्रश्रेणिरिव गणाधिपो 

जयति ॥९॥ एकरद दर्मतिरि निचिगण चतुभुजापि पञ्चकर । नय पषण्मुखनुत 

सप्तच्छद गन्धिमर्दाष्टतनुतनय ॥ १० ॥ मङ्गटकटशद्वयमयकरम्भमदम्भेन भजत गजवद् नम् । 
यदानतोयतरटेम्तिटतुलनाटम्बि रोः ॥ ११ ॥ शिवयोः भुधाहरिद्रादीप्िमतोः सारभू- 
जगयिित्रो; । त्रिमुवनव्रिघ्रध्वसी करिकस्पः कश्चिदरुणिमा जयति ॥ १२ ॥ युगपत्छगण्ड- ¦ 
नुम्बनरोो ' “ पितरौ निरीक्ष्य हेरम्बः । तन्पुखमेरनकुतुकी खाननमपनीय परिहस- 
न्पायात् ॥ १२ ॥ हस्तपद्कननिविष्टमोदकव्याजसंचरददषपुमथेम् । नौमि किचिदवधूनित- 
वाण्डादण्डकृण्डटितमण्डितगण्डम् ॥ १४ ॥ अन्तरायतिमिरोषदयान्तये श्ान्तपावनमचिन्तयवै- 
भवम् 1 ते नरं वपुषि कुञ्जरं मखे मन्महे किमपि तुन्दिरं महः ॥ {९ ॥ अरोषविघप्रतिषे- 
धदक्षमन्त्राक्षतानामिव दिच्युखेषु । विक्षेपरीखा करशीकराणां करोतु वः मीतिमिभाननस्य 

॥ १६९ ॥ दन्ता्रनिमिच्चहिमाचटोरवीरन्ध्रोत्थितादीन्द्रमणिप्रभोचे । नागाननः स्तम्भषिया कषो- 

टो घषन्पितम्यां हसितः पुनातु ॥ १७ ॥ ईभ्तावलेन धरणीतटृन्नमय्य पाताल्केटिपु श्ता- 
दिवराहरीटम् । उंहाघनोत्फणफणाधरमीयमानक्री ड वदानमिभराजमुखं नमामः ॥ १८ ॥ 
आनन्दमात्रमररन्दमनन्तगन्धं योगीन्द्रपुम्थिरमिदिन्दमपास्तबन्धम् । वेदान्तमृयकिरणे 
कविकामुशीटं हेरम्बपादरारदम्बुनमानतोऽप्मि ॥ १९ ॥ गण्डस्थलटीगदमन्दमदमवाह 
माद्यद्िरेफमधुरसखरदत्तकणैः । हपीदिवाटप्तनिमीहितनेत्रयुग्मो विघ्च्छिदे भवतु मतप- 
तिगेणेशः ॥ २० ॥ लक्ष्म तनोतु सुतरामितरानपे्षमद्धिद्टयं निगमशासिशिखापवाम् । 
0171 क नि कि 

[मीम म जन 

) भक्त जनकफत्पत्रक्षम्, >“ म्. ३ गजाननम्. ४ जगदाधारभुते, "५ विघ्रतमुद्राःः ६ मद्व 
दाचरति, ७ निग्िट्ध्वनि >. मोक्षायनेकवप्तुदातारम्, १० गेषम्, ११ पावैतीगङ्ारू- 
पमातद्रयवत्त्नादियर्थः. १६ करलमियर्थः. १३ महादेवः. १४ भ्रमरः. १५ वर्णम्. 
१६ हस्तितुन्यः. १७ ८य्धौ.  उन्ताग्रण. २० हृषित, | 



[भ०१ गणेरः । ३ 

हेरम्बमम्धुरुहडम्बरयोरयनिध्रं विद्र द्रिभेदशतौतधारधुरंधरं नः ॥ २१ ॥ अविरलमदधाराधौ- 
तकरम्भः शरण्यः फणिवरदृतगात्रः सिद्धपाध्यादिवन्यः । त्रिमुवनजनविन्रध्वान्तविध्वं- 
सदक्षो वितरतु गजवक्त्रः संततं मङ्गलं वः ॥ २२ ॥ जेतुं यच्नरिपुरं हरेण हरिणा 

ग्याजाद्रलि बधता खष्टं वारिभवोद्धवेन भुवनं रेषेण पर्प धराम् । पर्वा महि- 
षासुरममथने धिद्धाधिषैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वनितये पायात्स नागाननैः ॥ २६ ॥ 
विघनध्वान्तनिवारणैकतरणिरविघ्रादवीरम्यवाद्वघ्रम्याल्करुलामिमानगरुडो विघ्ेमपञ्चाननः । 
वि्नोतङ्कगिरिममेदनपविर्वि्म्बुधौ वाडवो विघयोधवनमचण्डपवनो विचिश्वरः पातु वः 
॥ २४ ॥ उच्ेब्रह्मण्ड्वण्डद्धितयरमेह चरं कुम्भयुग्मं दधानः मेङ्ै्रीगासििक्पंतिभटविकट- 
्रोत्रताटाभिरामः † देवः शभोरपत्यं भुनगपतितनृप्प्िवर्धिषणरहसतसेरोक्याश्रयमू्तिः स 
जयति जगतामीश्वरः कुञ्जरास्यः ॥ २५ ॥ दोर्योतिदन्तखण्डः सकलपुरगणाडम्बरेषु प्रच- 
ण्डः सिन्दूराकीणेगण्डः मकरितविलप्रचारुचान्द्रीयखण्डः । गण्डस्थानन्तयैण्डः स्मरहरतनयः 
कुण्डीमृतदुण्डो विघ्नानां कालदण्डः स॒ मवतु मवतां मूतये वक्रतुण्डः ॥ २९ ॥ विशो 

वः म॒ पायाद्धिहतिषुं नर्धीन्यः कराग्रेण पीला तसििद्ुदूय विश्वं विमृनति पकं दयते 
व्योभनि देवैः । कपीशः कापि विष्णुः कचन कमलमूः करप्यनन्तः क च श्रीः क्यः 
कापि राः कचन मणिगणाः कापि नक्रादिचक्रम् ॥ २७ ॥ विवरेशः सवैविघ्रान्परिहरतु 
स॒ यत्कणेतालादुदशद्वयुग्याधूतगण्डप्यलयुगलगलद्वूरिपिन्दूरपरः । आरुण्याद्रेतमावं गतवति 

जगति क्रापि नो माति मानुरनवासौ जीतमानुः कचिदपि नितरां मापते वा रृशानुः ॥२८॥ 
क्रोडं तातस्य गच्छन्विशदनत्िप्तधिया शावकं शीतमानोराकषन्माखैश्वानरनिरितरिखारो- 
चिषा तप्यमानः । गङ्गाम्भः पतुमिच्छभनगपतिफणाएूत्छतैदयमानो मात्रा संमोध्य नीतो 
दुरितमपनयेद्राच्वेषो गणेशः ॥ २९ ॥ उचेरु्तालगण्डस्थटबहुलगलदानपानममत्तीी 
दिव्ातगीतिश्रुतिविषतिकणोन्मीलिताधौक्षिपक्ष्मा । भक्तमत्यह्वीरुहनिवहसमुन्पूनो चैरुद- 
अच्छण्डादण्डग्र उञाभेक दृमवदनो वः प पायादपायात् ॥ ३० ॥ कल्याणं वो विधत्तां #- 
टमैदैधुनीरोरकोटमाठालेल्रोलम्बकरोराहटमुखरितदिक्चक्रवालान्तरालम् । रं वेैण्ड- 
रतं सततपरिचरत्कणताटमरोहट्यताङ्करानिदीषीदैरविदरतफण ङगमूपामुजंगम् ॥ २१ ॥ 
यः सिन्धौ फेनरारिभुवि कुमुदवनं व्योति नक्षत्ररक्ष्ीरन्धो मुक्तापमूहस्तरुपु सुमनसो मा- 
नसे हसपंघः । श्रीकण्ठे मृतिटेशशः शिखरिषु मणयो दिश नीरहीरपातः पाण्डुः श्रुण्डाम्रज- 
नमा जयति गणपतेः शीकराणां विकासः ॥ ३२ ॥ सानन्दं ननििहस्ताहतमरनरवाहूतकोमा- 

,१ अधीनम्. २ वज्रम्. ३ अप्निःः ४ तुल्यम्. ५ आधुन्वन्. ६ गर्हः, ७ प्रतिस्पधि. 

< दरुण्डादण्डः. ९ भ्रः. १० शुण्डत्रिण. ११ शोषः, १२ वाडवः, १३ बहु. १४ भ्रमरस- 
म॒दायः, १५ शृरक्षः, १९ गण्डस्यलम्.» १७ मदोदक्रसरित्. १८ पुगतनप्. १९ गजश्रेष्ठः. २० ई. 
षत्. २१ अग्रभागः. २१ हिमम्. २२ मरुदद्ः. 



¢ पुमाषितरतभाण्डागारम् । प्र० १ 

रहिोसाननासा्रनभं विति फणिपतौ मे्परकोचमानि । गण्डोड़ीनारिमालामुलरितककु- 

भम्तोण्डवे शृलपा्रवनायक्यश्चिरं वो वदनविघरैतयः पान्तु चीत्कारवल्ः ॥ ६६ ॥ 
1 

सरस्वती । 

पतशवतमवीकण्ठङ्ारकविहारिणीम् | नित्यं प्रगस्मवाचालामुपतिष्टे सरस्वतीम् 

॥ { ॥ मध्याय शुचय तस्मे नमो वाक्तच्वतन्तते । विचित्रो यम्य विन्यापो विदधाति 

जगत्परप ॥ २॥ तदिव्यमन्ययं धाम पारम्वतमुपास्महे । यत्प्रप्रादात््रछीयन्ते मोहान्ध- 

तममच्छगः ॥ ३॥ पातु वो नि्कपग्रावा मतिेमरः सरस्वती । भज्ञेतरपरिच्छरं वचसैव 

करोति या ॥ # ॥ शारदा शारदाम्भोनवदना वदनाग । सविदा सवंदास्माकं संनिषि 

च्म क्रियात् ॥ ५॥ करवदरमदशमविशं भुवनतटं यत्सप्रादतः कवयः । पश्यनिति 

ममतयः मा जयति सरस्वती देवी ॥ ६ ॥ शरणं करवाणि रर्मदं ते चरणं वाणि 
चराचरोपनीव्यम् । करुणाकणः कयक्षपतिः कुरु मामम्ब छतार्भसाभेवाहम् ॥ ७ ॥ 
आश्षामृ राकषीमवदङ्खहीमापैव दापीकतदुग्धतिन्धुम् । मन्दस्मितेर्निन्दितशारदनदुं व- 
सदे ऽरविन्दासनमृन्दरि त्वाप् ॥ ८ ॥ वचांपि वाचस्पतिमत्सरेण पाराणि लब्धं अहमण्ड- 
रीव । मुक्ताक्षमूतरत्वमुपेति यस्याः मा सप्रमादास्तु सरस्वती वरः ॥ ९ ॥ ज्योतिस्तमोहरम- 
लोचनगोचरं तजिदवादुरापदरमं मधुनः मवाहम् । दरे त्वचः पुलकवन्ि परं प्रपद्ये सा- 
रखतं किमपि कामदुषं रहस्यम् ॥ १० ॥ तव करकमरस्थां स्फादिकीभक्षमालां नखकरि- 
रणविमिश्चां दादिमीवीजवुहधया । भ्रतिकलटमनुकषन्येन 'कीरो निषिद्धः स॒ भवतु मम 
भूतये वाणि ते मन्दहासः ॥ ११ ॥ तमोगणविनाशिनी सकटकाटमुद्योतिनी धरातल- 
विहारिणी जडइपमाजविददेपिणी । कैशछानिपिप्रहायिनी लप्रदरोलपोदामिनी मदन्तरवल- 
म्बिनी मवतु कापि रकीदम्बिनी ॥ १२॥ या कृददेन्दुतुषारहारधवला या रुभ्रवसाढरता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माप्नना । या ब्ह्मच्युतरकरभमतििर्दैव : सदा 
वन्दिता पामां पातु सर्ठनी भगवती निःरोपनाञ्यापहा ॥ १३ ॥ 

न कक 

िवः। 
नमसतुद्ररिरशुभ्वचन्द्रचामरचारवे । त्रेरोक्यनगरारम्भमूस्तम्भाय होभवे ॥ १ ॥ 
) मधूरः. ~ भवरत ३ फणा. ४ नुघे. ५ चालनम्. ६ चतुष्पथम्. ४ समूहः, ८ सख. 

णोदिपरीक्षणरिला. ९ पण्डितमूखयोर्भदम्. १० सरवदात्री. ११ उत्तमनिथिम्. १२ कुङाग्रव॒द्धयः. १३ कि 
ग्धम्. १४ स्फटिकरुमयीम्. १५ जपमालाम्. १६ मिध्राम्* १५ प्रतिक्षणम्, १ < कः, १९ स- 
छ्रदधधे. २० अङ्गान्; (क्षे) अन्धकारः. २१ मन्दबुद्धिः; पक्षे दलयोः सावण्यात्) जलम्. २२ वि. 
दननः; (पक्ष) चन्द्र. २३ सगस््ती; (पक्ष) मेघमाला, 

ममा 
9 



[्र०१ | शिवः । ९ 

वामा्गीरतवोमाङ्गि कुण्डलीरतरकुण्डलि । भाविरस्तु पुरो वस्तु मृतिमृलम्बराम्बरम् ॥ २ ॥ 
 निरपादानसंमारमभित्तावेव तन्वते । जगर्खत्रं नमस्तस्मै कैलाश्च्याय श॒छिनि ॥ ३॥ 
चन््राननाधदेहाय चन्द्रंशुसितमूतैये । चन्दराकानल्नेत्राय चन्द्राथैशिरमे नमः ॥ ४ ॥ मु 
जङ्कुण्डटी व्यक्तशरिशुभ्रांशुशीतगुः । जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः रिवः ॥ 4 ॥ 
पिनाकफणिबाेन्दुमस्ममन्दाकिनीयुता । पवगैरनिता मूर्तिरपवगेमदास्तु वः ॥ & ॥ संपेवि- 
तमुगुतुङ्गं विद्योतितवेदवेदाङ्ग् । परिनतितमरङगंमनसिनमभङ्गं समाश्रये लिङ्गम् ॥ ७ ॥ 
स॒ जयति हिमकरटेखा चकास्ति यस्योमयोत्पुकाच्निहिता । नयनप्रदीपकजलजिपूक्षया 
रजतशुक्िरिव ॥ ८ ॥ पाणिग्रहे पटकितं वपुरैरां सूतिभूषितं जयति । अङ्कुरित इव पनी 
मर्यस्मिन्भस्मावहोपोऽपि ॥ ९ ॥ मा वम संबृणु वरिपमिदमिति मातङ्ग पितामहेनोक्त । मा 

तयति सटजः कजलमिनाधरः रामु: ॥ १० ॥ जयति मरियापदान्ते गरट्येवेयकः स- 

रारातिः । विर्षविरिखे विदाचचिव शरणं गट्बद्नकरवाटः ॥ ११ ॥ पंध्याप्रटिलाज्जदि- 
मपि कङ्कणफणिषीयमानमविजानन् । गोरीमुखापितमना विजगराहस्ितः रिषो नयति 
॥ १२ ॥ प्रणयकुपितमियापदलक्षासंष्यनुन्धमधुरेन्दुः । तद्वख्यकनकनिकपग्रावग्रीवः 
शिवो जयति ॥ १३ ॥ अहिमूपणोऽप्यमयदः सुकलितहालाहलोऽपि यो नियः । दिम- 
सनोऽप्यखिटेशस्तं शाराधरशेखरं वन्दे ॥ १४ ॥ जयति जटाकिञनस्कं गङ्खामधु मुण्डव- 
टयवीजमयम् । गटगरट्पङ्कपंभवमम्भोरुहमाननं शंभोः ॥ १९ ॥ प्रतिधिम्नितगौरीमुख- 
विरोकनोत्कम्पदिभिलकरगछितः । सेदमरपूर्यमाणः शमो: सटिलाञछिनयति ॥ १६ ॥ 
भरौदाय चाप्र छृतादीने" गुणं विषमदृष्टिः । यश्चितर॑षच्युतशरो रश्षयर्मभाह्वीत्तम- 
स्त्म ॥ १७ ॥ उपहरणं विभवानां संहरणं सकरदुरितजाटस्य । उद्धरणं संमारा्रणं 
वः श्रेयतेऽस्तु विश्वपतेः ॥ १८ ॥ मिक्षुकोऽपि सकटेप्पितदाता प्रेतमूमिनिल्योऽपि 
पवित्रः । म॒तमित्रमपि योऽमयपन्री तं विचित्रचरितं हिवमीडे ॥ १९ ॥ पाणिग्रहै पषेत 

राजपुत्रयाः पादाम्बुनं पाणिप्तरोरुहाम्याम् । अदमानमारोपयतः स्मररिमन्दम्मितं मङ्कर- 
मातनोतु ॥ २० ॥ पाश्वस्थष्थ्वीधरराजकन्याप्रको पविम् नंथुकरातरस्थ । नमोऽस्तु ते मात- 

००८०७०५ गम अ०७०४५० 1 ~ ~~-~-~-~--~-------~----~--~~~~ भ 

१. २ सर्पः; ३ दिगम्बरम्. ४ उपकरणम्; (पक्षे) तल्किादिकरम् ५ संप्रति; पक्षे) 

समूहः. € नानक्रागम्; (पक्ष) ` आट्यम्. ५ चन्द्रकला; (क्षे) अगबेल्यक्रियाकौशसम्., < मोक्षः. 

९ परिणये. १० संजातपुटकम्. ११ भस्मना शोभितम्. १२ मदनः, १३ कष्टमूषरा, १४ म- 
दने. १५ आरम्भः. १६ केसरः. १५ तिटोचनो दिमाचलं धनुः, वामुक्रि ज्याम्, विष्णुं शरं च ति- 

धाय तिपुरासुरं जघानेति प्रकृतोऽथः. चलनशरुन्यं धनुः, अहीनो धनुदण्डादन्यूनो गुणः, विषमा रक्ष्यादन्यत्र 

निहिता हृष्टिः, न च्युतः शरो यस्य तथा्रिधः, तथापि ठक्षयमद्ग इति विगेधामाः, १८ स्थिरम्; (पक्ष) 

पर्वतम्. १९ गुणरहित॑म्; (पक्षे) अहीभमिति पदच्छेदः. सर्पराज गुणं कृलेतयथैः, २० असमट्क् 
(पक्षे) तरिलोचनलाद्विषमदष्टिः, २१ न शच्यृतः शगे यस्य; (पक्षे) अच्युतो विष्णुः" स एव शरो यस्य 

५२ इएव्यम्. तरिपूरमियथः. २३ बभन्न, २४ दाताम्. २५ वञ्जनिर्घोषः, 



६ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०१)} 

रिति मणामाः क्षस्य संध्याविषया जयन्ति ॥ ५१ ॥ क॒ति्ठतस्ते पितरो ममेवेत्य- 

र्पयोक्ते परिहासपू्मम् । क वा ममेव श्वरौ तवेति तामीरयन्सम्मितमीश्वरोऽन्यात् ॥ २२॥ ` 

वक्राणि पश्च कृनयोः प्रतिभिम्वितानि दष्ट दश्ाननसमागमनभ्रमेण । भूयोऽपि रोरपरि- 

वत्तिमयेन गारमादिष्गितो गिरिजया गिरिशः पृनातु ॥ २६३ ॥ सेध्यानतौ नरपुरंभितनोः 

सरोपमसारिते गिरिजया निजपाणिपदरे । उत्सपिकङ्कणफणन्द्रफणापणेन पूरणोऽअकिने- 
यति वालमृगाङ्कमौटेः ॥ २४ ॥ यस्यादुरागमविदः परिपूणेशक्तेरंशो कियत्यपि निविष्टमपं 
मप् । तममे तमाटरुचिभाुरकंथराय नारायणीमदचराय नमः रिवाय ॥ २९ ॥ कुसुम- 

दरविलाे भङ्रप्याद्वपुत्रीकरतटवरयस्य कष्मागतम्याधमेकम् । निजमिव शिखण्डं याच- 

मानस्य रमोवतु मह विवादः कान्तया कौतुकाय ॥ २६ ॥ कथयत कथमेषा मेनया वि. 
प्रदत्ता शिव शिव गिरिपुत्री ब्रढकापालिकाय । इति वदति पुरंरीमण्डटे सिद्धिरेशम्यय- 

छत्ररेषः पतु वः श्रीमहेश: ॥ २७ ॥ अरुणनयनं सप्रुभङ्गं दरस्फुरिताधरं सुतनु शरिनः 
छट कान्ति करोतु तवाननम् । कृतमनुनयैः कोपोऽयं ते मनस्विनि वधेतामिति 
गदितयश्िष्टो देव्या दविवाय रिकोऽस्तु वः॥ २८ ॥ भ्रणयकुपितां द्षट्र देवी स- 
संम्रमविम्मितस्मिभुवनगृरु्भील्या सद्यः प्रणामपरोऽमवत् । नमितरिरसो गङ्खारोके त 
या चरणाहताववतु मवतस्यक्षप्येतद्धिलक्षमवस्थितम् ॥ २९ ॥ कस्तं शटी मृगय 
मिषं नीरकण्ठः मियेऽहं केकीमेकां कुर प्शपतिर्नैव दृद्ये विपणे । स्याणुमग्ये न वदति 
तरु्जीवितेशः शिषाया गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वश्वनद्रचूडः ॥ ६० ॥ वन्दे 
देवं जलधिरधि देवतापरावोमं व्यीपप्र्ठा भृवनविदिता यस्य रवीहाधिवाहाः। भूष 
परी मुवन्मधरं पूष्करं पृष्पवादी शौदीपालाः दीतमखमुखाश्न्दनद्रमेनोमूः ॥ १ ॥ च्यु- 
तामिन्दोर्टेखां रतिकलहभग्रं च वल्यं ह्यं चैकी महसितमुखी शतनया । अवो- 
चदं पद्येल्यवतु स रिषः सा च गिरिना प च क्रीडाचन्द्रो दशनक्रिरणेः पूरिततनुः ॥२२॥ 
नमस्तुभ्यं देवामुरमकरुटमाणिक्यकिरणर्ादीपरमेदल्नपितचरणाय स्मरजिते । महाकल्प- 
सवाहाृतमुवनचकरेऽपि नयने निरों मूयस्तत्मसरमिव कामं हुतवते ॥ ३३ ॥ असोढा 
तत्काटोछसदसहमावस्य तपसः कथानां विश्रम्भेप्वपि च रपिकः रष्डुरितुः । ममोदं वो 
दिर्या्तपटबटुवेषापनयने लराेधिल्याम्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ ४ ॥ सहखास्यो 

नागः मभूरपि मतः पञचचवदनः पडाम्यो हन्तैकस्तनय इतरो वारणमुखः । सदा भ्यं शश्च 
मि 

१ तरिशूरीः (पक्षे) शलगेगवान्, २ वैयम्, ३ दिवः; (पष) मरः. ४ मयुए्वाणी. ५ शङ्गे. 
९ शिवः; (पक्ष) चिनरवरक्षप्रकाण्डम्. ७ पार्याः ; (पक्षि) ओोषटूाः, < विपुरसंहारे शकृतस्य वि 
ष्णोर्वि्रानितिस्थानलात्. ९ व्यामप्रमुखाः. १० वाहनानां वेदानाभित्य्ः. अधिवाहा वाहनाधिकृताः. 
११ सपमूपणलादिः्थः. १२ पातालम्, १३ आक्रम्. १४ पष्पस्यानीग्चन्द्र द्रमाधार्लात्. १५ दि- 
गम्बरतेन दिशामेव शरीष्पलात्. १९ इन्द्रादयो दिक्पाला. इत्यथः, १७ चन्दनस्थानीयमस्मसंब- 
न्धित्वात. मदनभस्मना शिवस्याङ्गानामनुलेषनस्य प्रसिद्धः १८ ओषः, 



[भ०१ शिवः द 

 त्मभवतु कथं वर्तनमिति श्वसन्तं पावेत्यामथ जयति शंमुः स्मितमुखः ॥ ९५ ॥ मौनादस्त- 
मितेव चाटुमणितिः खसौकहस्ताद्रतं दूरेऽप्यजलिबन्धनं प्रणमनं स्तव्धार्भमृैः कृतः । इत्य 
संघरितैकविभ्रहतया व्यग्रो गिरिग्रामणी नीयां जातरुषं जयत्यनुनयन्देवस्रिरोकीगररुः ॥६६॥ 
सिमन्बुद्दसंकरा इव बह ब्रह्माण्डखण्डाः कचिद्रान्ति कापि च मीकरा इव विरिश्ाद्या 

स्फुरन्ति भ्रमात् । चिद्रूपा लहरीव विश्वजननी शाक्तिः क्रचिदयोतते खानन्दामरतनिभरं 
िवमहापाथोनिधि तं नुमः ॥ ३७ ॥ कल्पान्ते शमितत्रिविक्रममहार्ङ्काटबदस्फुरच्छेष- 
स्यतर्रसिहपाणिनखरमोतादिकोटामिषः । विश्वैकाणेवताविशेषमुदितौ तौ मत्स्यकृमौवुभो 
कषैन्धीवरतां गतः, स्य॑तु पतां मोहं महामेरवः ॥ २८ ॥ भीतिनीस्ति मुजगपुंगवविषासी- 
तिने चन्द्रामृतान्नाशौचं हि कुपालदामदुलनच्छौचं न गङ्गानलात् । नेदेगश्चितिभस्मना 
न च सुखं गौरीस्तनाटिङ्गनादात्मारामतया हिताहितसमः खस्थो हरः पातु वः ॥ १९ ॥ 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथा- 
थोक्षरः । अन्तर्यश्च मुमृुमिर्मियमितमराणादिभिमूग्यते स म्थाणुः स्थिरभक्तियोगमुलमो 
निःश्रेयसायास्तु वः ॥ ४० ॥ आनन्दश्थिताः समाधिषु मखे गोयं विराोछपाः सं 
भ्रान्ताः क्षणमुद्रताः क्षणमथ स्मेरा निने वेते । करूराः कृष्टशरासने मनप्मिजे दग्धे प्रं 
णाकृणितास्तत्कान्तारुदितेऽश्रुप्रतरटाः शंमोदाः पान्तु वः ॥ ४१ ॥ समानः परवत 
नानुपरति म्राामिलाषादप्ाविन्दोरिन्दुमुखि म्रमेत करिमुत भ्रान्त्या भवत्या मुखम् । इत्थं 
नाथगिरा नमोपितदशो वक्त्रे भवान्या भृशं मानिन्याः रतचुम्बनस्िनयनः म्तादिष्टिद्धभे 
सताम् ॥ ४२ ॥ विप्णोश्चागमनं निशम्य सहमा छता फणीन्द्रं शृंणं कौपीनं परि 
धाय चमं करिणः शेमुः पुरो धावति । दृष्ट वि्णीरथं सकम्पहदयः पू्पौऽपतहरूतटे 
त्तिर्विस्वलिता द्ियानतमुखो नमरो हरः पातु वः ॥ ४३ ॥ मम्मान्धोरगपूत्कतिस्फुटमव- 
द्रारस्थतरश्वानरज्वालटाचिन्नसुधां॒मण्डलगरतपीयुषधारारमेः । संनीवद्रनचमेगनितमयभ्रा- 
म्यदूषाकैणव्यापक्तः पहसाद्रिजोपहमितो नमरो हरः पातु वः ॥ ४४ ॥ ए्कोऽन्त द्विम- 
मस्िटोचन इति स्यातश्रतुमिः स्तुतो वेदैः पशचमुखः पडाननपिता सत्तपिनिवन्दितः। 
अष्टाङ्गो नवतुस्य आमरगणे वासरो दाशा दधत्छश्चेकादश सरोऽवतान्न विजितो यो द्वार 
शात्मांशुमिः ॥ ४९ ॥ टीखादृतजितां कटाधरकटां मोटा ददं कीलितां खीकतुं युगमृन्त- 
मथ्य भुजयोरवि्ठेषयन्तास्तदा । पावेल्याः कुचकुम्मपाश्वयुगले समेमदत्तेक्षणः कौरक्षपण- 
मिन्दुमोचनविधौ देवः स नो रक्षतु ॥ ४६ ॥ मृत्यालेषनभृषितः भविलपननेत्राप्निदीपाङ्कर 
कष्ठे पन्नगपुष्यदाममुभगो गङ्गानटैः परितः । हषत्ताप्रनटाम्रपह्छवयुतो न्यस्तो जगन्मण्डपे 

| । $ 

१ शरीरम्. २ आकुलः. ३ वामनः. ४ अस्थिपञ्गरः. ५ वराहः. ९ ययुवाप्रधिव्यौ. , ७ सतां 

मोहं स्यतु खण्डयत्. < षिकरे. ९ दासंकुचिताः १० राहुः. ११ सूत्रम्. १२ गरुद्म्, १६ग- 

जचमे. १४ करवेत्निति रषः. 



८ सुभापितरतभाण्डागारम् । प्र०१। 

रो मगङ्गरकुम्मतामुपगतो भृयात्सतां श्रेयमे ॥ ४ ७ ॥ मष्ठीमाल्यधिया पृषाकरकला कण्ट- 

शरियं कनटभ्रान्या भारविलोननानलशिखां सिन्दूरपूराशया । कैटापरे परतिनिग्वितात्त- 

पथो गृहन्दसन्त्या महुः पार्वत्या मरतिकमैकमेणि चिरं मुग्धो हरः पतु वः ॥ ४८ ॥ दाः 

स्येऽहं परिरम्भणानि करितैव दयते जितानि लया धैय धेहि तः कत् द्तमहोरात्राणि 

तत्राधि; { इत्युक्तः शिवया निशादिवम्ररञ उज्योतिमेयाक्षि्रयद्रागुन्मेषनिमेषकाटिषटना- 

व्यग्रो ह्रः प्रातं वः ॥ ४९ ॥ मोटा कि नु महदा मानिनि जटं कि वक्त्रमम्भारुहं कि 

नीलालकतरेणिका मधकरी कि भ्रृडता वीचिका । कि नेत्रे शफरो किमु स्तनयुग मद्धद्र 

धाङ्गद्ययं माहाङ्गामिति वश्चयनिरिमुतां गङ्खाधरः"* पातु वः॥ ५० ॥ ट्न्या प्राक्परिर- 

म्म किल करौ दवौ दधौ पुनम्तत्करौ रोद्धुं तन्मृखमुनमुखं रचयितुं द्वौ चाधराखादने । हा 

नत्रास्तपदालकोपनयने मोक्तुं च नीवी ददां द्वावित्थं सफटीकृताखिलकरः पायात्स व 

शंकरः ॥ ९१॥ न क्रोधः क्रियतां पिये स तु मवन्मौटिस्थगङ्गोदरे मुग्धे मानसपूनितं 

त्न छृतं युप्मञ्नियोगद्यम् । वक्रे छषममं निराकुरु कदाश्चिष्टाऽपि वक्रो मया वामा- 

येति हतोत्तरः स्मरहरः स्मेराननः पातु वः ॥ ५२ ॥ अङ्गं येन रथीृतं नयनयायुग्म 

रथाद्भीकतं पात्रं खं रथकर्मसारथिकृतं शवाप्स्तुरगीकृताः । कोदण्डीकृतमात्मवीयमचि 

रान्मोर्वीरतं भूषणं वामाङ्गं विशिखीकृतं दिशतु नः क्षेमं स धन्वी पुमान् ॥ ५३१॥ द 
त्यारम्भरसव्रपद्विरिपतारिक्ताधेसंपतये निन्यटभ्रमिविभ्रमाय जगतामीश्ाय तुभ्यं नमः| 
यच्ृडामुजगेश्वरममतिभिस्ताटम्भ्रमन्तीदिश्चः पद्यद्विनपूणमाननयनैः शान्तोऽपि न श्र- 
परे ॥ ५४ ॥ उदामभ्रमिवेगविस्ततनयवद्वीप्र॑णाटीपतत्लगेङ्गाज्दण्डिकावल्यितं निमौय 

तत्पम्ररम् | संप्राम्यदरुनदण्डपक्षपरटद्न्हन हंसायितस्रेटोक्यम्ययनारिकानयनटः खामी 

नगत््रायताम् ॥ ५९ ॥ यन्चाव्यश्रमिवृणमानवमुधाचक्राधिरूढे भृशां मेरौ पाश्वनिवासिवास- 
रनिरायित्र ' परिभ्राम्यति । तजम्यस्ताडितो भवन्तु रातो ट्टा हि तास्ताः कथं तम 
स्योऽपि प वः पनातु जगतामन्छष्टियज्वा विमः ॥ ५६ ॥ तत्काटारमधीविजम्भणपरित्रा- 
पादिव भ्रदयता वामा्थेन तदेकरोपकरणं जिम््पुर्भरवम् । तुस्यं चास्थिमुरजगमृषणमसो 

भोगोन्द्रकङ्काटकेमिधत्राणः परमश्वरो विजयते कल्पान्तकमीन्तिकः ॥ ५७ ॥ चच्च्चन्द 
केचन्द्रचारुकुसुमा माद्यजटापदवा दटप्यदारुणदन्दश्ुकमणिमास्तत्पञ्चङ्ाखाटयः । स्था- 

र्म फट् मवचतितरां गोरीमुसेन्दुदरवत्पीयुपद्रवदोहदादिव दधदेवद्रमलं सदा ॥ ९८ ॥ 
वतंत्राम्भारुहि विस्मिताः स्तवक्रिता वक्षोरुहि क्फारिताः श्रोणीपीमनि गम्फिताश्चरणयो 
णोः पुनतिस्तृताः । पावलाः परतिगात्रनित्रगतयस्तन्वन्तु भद्राणि बो विद्स्यान्तिकपुप्प- 
सायकशंर्रीशस्य दगभङ्गयः ॥ १९ ॥ ैटन्रमरतिपादमानगिरिनाहस्तोपगरोसद्रोमाशा- 
~+ ~~~ ~~~ ~~~ 

) अक्षघत. २\ चक्रवाकः. २३ आरि्गने. ४ तपः. ५ समाप्त. ५ अरमणम ५७ जटस्य निगेमनमार्ग 
मकरमुखादिषूपा, ८ दण्डः, ९ करवरवर्णः, १० तमोमयः. ११ नास्यभद्ः. १२ सपः, १३ दीयमानम्. 

"~ ~न "~ 



[ प्र° १ शिवः । ९. 

दिविसंश्खासिरविधिन्यासङ्गमङ्गाकुरः । आः शेयं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं 
रोटान्तःपुरमातृमण्डलगणेदेष्टो ऽवताद्ः हिवः ॥ ६० ॥ दिक्तालात्मप्तमेव यस्य विभुता 
यस्तत्र विद्योतते यत्रीमुष्य सुधीभवन्ति किरणा रारोः सं थामाममत् । यैस्तिपंत्तमुषःपु 
योऽस्य हविषे यत्तस्य जीवातवे वोढा यहणमेध' मन्मथरिपोस्ताः पान्त नो मतयः ॥६१॥ 

जीर्णेऽप्युत्कटकार्कूटगरलटे ष्टे तथा मन्मथे नीते भासुरभाटनेत्रतनतां कर्पान्तदावानटे । 
यः शक्त्या समहंकतोऽपि शशिनं शेटात्मजां स्वधन धत्ते कौतुकराजनीतिनिपृणः पायात्स 
वः हांकरः ॥ ६२॥ कि गोत्रं किमु जीवनं किमु धनं का जन्मभः करि वयः कि चारि 
त्यममुप्य के सहचराः के वंशजाः प्राक्तनाः । का माता जनकः शिवस्य क इति प्रहेणं 
एथ्वीम्ता ष्टाः सस्मितनप्रमूकवदनाः समत्तषयः पान्तु वः ॥ ६३ ॥ तादरक्सप्तपमुद्रमुद्रित- 
महीमूमद्धिर ् रकपैः सखोतोभिः परिवारिता रिरि दिशि दीपैः समन्तादयम् | यस्य स्फारफणाव- 
ीमणिचये मनत्करङ्कारृतिः शेषः सोऽप्यगम्यद ङ्गदपदं तस्मे नमः रभव ॥ ६४ ॥ ता- 
रानायकशोखराय जगदाधाराय धाराधरच्छायाधारककन्धराय गिरिजाङ्गकमृङ्गरिणे । नद्या 
दोखरिणे दशा तिरकिने नारायणनासिणे नागेः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय निदं 
नतिः ॥ ६९ ॥ केयुरीकृतकङ्कणीरृतजटानृटावतंसीकृतज्यावदछछी छृतकृण्डटीरृतकरी मूत्रा 
तारीश्वरः । पायाद्रस्तिखकीटढृतम्नियतमाद्ीकताक्षीकृतवृतारम्यपणी रतेन्दुशाकलटः - का- 
त्यायनीकामुकरः ॥ ६६ ॥ कान्तां कामपि कामयलयनदिनं ध्यानापदेशादयं येनामुं मुनयो- 
ऽप्यनादिनिधनं ध्यायनित धौतस्ध्हाः। दृवङ्कात्करे ह्मे गिरिजया पदे च पद्मासना- 
हिश्वं पातु पूरघ्रिनद्धवपृपः शंभोः समाधिव्ययः ॥ ६५७ ॥ स्नातः खगेतरङ्किणी जलम 
त्रोत्पनाितः पवद्याः पितमृतिचन्दनचयराटिप्तगात्रोज्ज्वटः । देवश्रन्द्रकामितभ्रुतिटक 
गोरीविवाहोत्सवारम्भे शेरृताहणस्ि नगतामर्च्यो हरः पातु वः ॥ ६८ ॥ उज्छ्िवा 

दिशमम्बरं वरतरं वासो वपतानश्िरं हिला वासरम पनः पतने केटासहम्याश्रयः । य- 
कला भस्म कृताङ्गरागनिचयः श्रीखण्डपारद्रर्देवः पातु हिमाद्रिजापरिणयं रुचा गृहस्थः 
रिवः ॥ ६९ ॥ कीडन्मन्द्रकन्दरादरवरन्मन्दारन्रन्दावने करोधान्धान्धकरातयाश् हरणे 

न॒म्भव्रिशृढोद्रमः । त्रेरोक्याखिलरपकयेत्कटमयेद्धेखान्धकारांशुमान्पायाद्रसिपरममाथनपदट्- 

दवो हि पञ्चाननः ॥ ७० ॥ गजद्रीममुनंगमीपणफणाफूत्कारमीतिप्रदः करौडत्ेतपिशाच- 
राक्षसगणः प्रलक्षतः प्रान्ततः । माटस्थप्रलयानलाद्रटशिखः संक्रान्तप्तवास्पदः शारदा- 
जिनमृद्रयानकभयो मृयाद्रवो मूतये ॥ ७१ ॥ गौरीचुम्बनचवटं परिचटदरण्डप्रमामण्डलं 
ग्यावरगत्फणिकरुण्डलं रतिरमम्रखिन्नगण्डस्थट्म् । प्रोदप्रेमपरम्परापरिचयप्रोत्फुङ्कनत्राञच्ं 
~---~--~-----क-- ------__#------------~____________~__~_~_~_-~----~~~~-~~~~-~--~-~--~ 

+ आकाशस्य. २ सूय. ३ चन्र ४ सूरस्य. ५ चन्द्रः, ६ अपाम्, ०७ अग्निः; ८अ- 
पाम्, ५ शुचिरुदकरम्. -१० यजमानः. ११ अपनः. १२ वायुः, १३ यजमानस्य. १४ प्रथ 
व्याः, १५ वायुः. १६ नम्रेण. 
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कमोरस्त विभतये हि मवतामृन्मत्तगङ्गं रिरः ॥ ७९ ॥ पाणौ कङ्कणु्फणं फणिपति 
नपत्यावकं कण्ठः कृष्ठितकालकृटविषमो वस्रं गजेनद्राजिनम् । गोरीटोचनलोभनाय सुभगो 

रो वरम्याम्ति म गण्डोह्ासविमावितः पदुपोर्हासद्रमः पातु वः ॥ ७३ ॥ दिभ्य वारि 

कथं यतः मरधनी मौर कथं पावको दरव्यं तद्धि विोचनं कथमहि्दिग्यं स चाङ्गं तव । 

तस्मदिचुनिधौ तयाद्य मृपितो हारः परित्यज्यतामिर््थ रोटभुवा विहस्य रपितः शम 
रिवायाम्न् वः |॥ ७४ ॥ तात तत्ताततातं कथय हरकृटेऽटकत सप्रदान तच्छत्वा चन्द्र 

मोलितमवकमलो जातरजो वमव । व्ह्मावादीत्तदानी शुणुत हरकुरं वेदकण्ोग्रकण्डो 
श्रोक्रण्ठान्रीटकण्टः प्रहमितवदनः पातु वश्चन्द्रचृडः ॥ ७५ ॥ याँ सृष्टि सष्टुरद्या क 

टति परिधिं ची हवि चहोत्री ये द्धे कालं विनः श्रुतिविषयगृणा था स्थिता 

व्याप्य विश्वम । यीमाहः स्ैबीजमङ्ृतिरिति यया प्राणिनः माणवन्तः मरलक्षाभिः प्रप 

्रस्तनभिरवत वस्ताभिर्टामिरीशः ॥ ७६ ॥ एकैश्वयम्थितोऽपि प्रणतव्हुफरो यः सयं 

कृत्तिवामाः कान्तामंमिश्रदहोऽप्यविपयमनपरं यः पुरस्ताद्यतीनाम् । अष्टामियस्य ठत्ततं 

जगदपि तनुमिभरिभ्रते नाभिमानः सन्मागालोकनाय व्यपनयतु स नस्तामपीं दृत्तिमीशः 
॥ ७७ ॥ करैटामाद्रा्ुदम्ते परिचरति गणेपृह्मत्कौतुकेषु करोड ̀ मातुः कुमारे विशति 
वि्पृनि मरक्षमाणे सरोषम् । पादावषटम्भमीददपुपि दरामृखे याति पाताटमूढं करुदो- 
ऽप्यष्चिषटमूतिमयवनमुमया पातु दृष्टः शिवो नः ॥ ७८ ॥ क्रोभेदेटशिपतिसिमिरूपर- 
मिता वदयोऽमी अरयोऽपि त्राता ऋविजोऽपश्चरपरगणहतोप्णीपपद्राः पतन्ति । दक्षः 
स्तात्यस्य पी विटपति षणं विदतं चापि दवेः रमन्निलात्तहासो मखमथनविधौ पातु 
देव्य रिवो वः ॥ ७९ ॥ आ्रीने पष्णि तूर्णी व्यस्तनिनि शिनि व्योमनि कृष्णे सत्रष्णे 
देलन्द्र जातनिद्रे द्रवति मघवति छन्तकान्तौ ताने । अब्रह्मण्यं वाणे कैभटपरक- 
टीश्रोत्रिये शान्त्युपाये पायाः कालकूटं श्नटिति कवर्ू्धीटया नीलकण्ठः ॥ ८० ॥ 
केय मूल्यन्धकार् तिमिरमिह कुतः सुभ्रु कानेन्दुयुक्ते कान्ताप्यत्रास्ि काचिन्ननु भवतु 
मया ए्टमेतावदेव । नाहं दनं करोमीत्यपनय रिरपरस्तृणमेनामिदानीमित्थं प्रोक्तो मवा- 
न्या मतिवचनजितः पातु वश्चन्दरचृडः ॥ ८१ ॥ धन्या केयं स्थिता ते रिरप्नि रारिकला 
कि मू नामेतदस्या नामेवाम्याम्तदेतत्परिवितमपि, ते विमपृतं कस्य हेतोः । नारी च्छामि 
नन्द कथयतु व्रिजया न प्रमाण यरान्दर्दव्या निहोतमिच्छोरिति पमरसरितं माव्यमम्या- 

भातः ॥ ८९ ॥.हपादन्भाजनन्मममृतिदिविषदां संपदि मीतिमतया श्वशवा मौल पुरा 
“~~ ~ ~~ --------~ ~~~ ~ ~~~ = 

१ रपथविदोप.. २ उदकष्पा. ३ अभिरूपा, यजमानल्पा, ५ सुयचन्द्ररूपे. ६ आका- ररा", ४ धृव्पाः ८ वायृष्पा ९ उक्ते, १० भुजान्तरे, ११ स्प, १२९ दक्षिणगारै- 
प्याह्दनापास्या १३ दानस्ररेण १.४ सू १५ र्य ॥ ह ध 

॥ @>\.१ ५ णि. १ र * ् 

१५ ब्रह्मो, ् ६ अन्धकरिपो; (पक्ष) तमसि 
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रेहितृपरिणये पाक्षतं तरुम््यमाने । तदत्र मौषिवात्रे मि्ितमिति भृशं वीक्ष्य चन्द्र 
सहासो दश्च तदृत्तमाशु सितपुमगमुखः पातु वः पवक्त्रः ॥ ८३ ॥ कल्पान्तकूरकेहि 
ऋतुकदनकरः कुन्दकपूरकान्तिः ऋीडन्कैलासकूटे कलितकुमुदिनीकामुकः कान्तकायः । 
कङ्कालक्रीडनोत्कः कठितिकठ्कलः कालकाटीकल्त्रः काटिन्दीकाटकण्डः कट्यतु कुलं 
कोऽपि कापालिको नः ॥ ८४ ॥ दृष्टः सप्रेम देग्या किमिदमिति मयात्स॑भ्रक्षचापुरीभि 
दान्तान्तस्तखमरेः सकरुणम्रषिमिषिप्णुना सस्मितेन । आदायास्रं सर्गवैरुपरामितवधसं- 

लवीरेः सानन्दं देवताभिमेयपुरदहने धूजेटिः पातु युष्मान् ॥ ८९ ॥ क्षिप्तो हस्ता- 
वलग्रः प्रसममभिहतोऽप्याददानो ऽदुकान्तं गृहन्केरोप्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्र- 
मेण । आलिङ्गन्थोऽवधृतस्निपुरयुवतिमिः साशरनत्रोत्पठामिः कामीवाद्रीपराधः प्र दहतु 
दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ ८९ ॥ कल्याणं वः क्रियामुमि्दटनियुगरथासुगीवांण- 
भोगिस्रेणव्यत्यस्तकल्यद्रमनवपमनोनागहारावटीनि । नाटीकाश्िषटरक्ष्मीकरतटकमरो- 
दान्त्मोध्वीकधारातिम्यत्फोटेक्षणानि त्रिपुरहरधनुज्यौटताकपणानि ॥ ८७ ॥ कल्याने 
क्रोधनस्य त्रिपुरविजयिनः क्रीडया संचरिप्णोः कलापि प्राणिनातै्निजमुखकहरातिध्यम- 
म्राप्ततृप्तः । दिमित्तीः पेक्ष्य शुन्याः प्रस्यनटनिधि प्क्ष चात्मीयमूर्तिग्रासव्यासक्तमोषर- 

श्रमजनितरुषः पान्तु वो गजितानि ॥ ८८ ॥ पैयद्यन्िर्वन्धद्धिगुणितमूजगाश्पपंवीर्त- 
जानोरन्तःमाणावरोधन्यपरतसकरत्ञानरुदेद्धियस्य । आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत्रेणं 
परयतस्तदृ्टया रभोषैः पातु शन्येक्षणघरिततल॑यव्रह्मटय्यः समाधिः ॥ ८९ ॥ दृत्ता- 

मिस्यां हतार्या श्रितविविधगणां छन्दां वणैनीयां यातां सवीदिमच्ं॑सुरगणकररितां मा- 
समं दधानाम् । युक्तं स्थानं नयन्तीं टगुमपि सकटं बिभ्रती माट्यायान्वन्दे वारधीभवर्णा 

धृतमुनियतिकां खग्धरां शंममूर्तिम् ॥ ९० ॥ देहाधोनद्यकान्ताकचकुमृमचयो मालनेत्रान- 

लधिःपीनोप्मा मौटिवेलन्मृखरमुरनदीनीररम्यो जगन्ति । स्फीतोत्तमेन्टरकानििदिरददटति- 
टटाच्छादनव्यक्त्ीतः रमुभृपाम्थिकुन्दप्रकरपरि्तः पातु पर्वतमूतिः ॥ ९१ ॥ हेयोषा- 
देयदल्यं मूनिगणमनसामद्वयानन्दहेतुः पेतुः संसारवारानिषिमुखतरणे श्रीमेशानप्॑मु । 
पराटेयं ज्योतिरन्तः परिणततिमिरव्यृहविच्छेददक्षं किचिद्धाचामधीशं स्फुरतु मम हदि 

यक्षरं विश्वसाक्षि ॥ ९२ ॥ राद्धान्ते सीधुपानोन्मदमदनमदोन्मादमत्ता्िकारीताटीता- 
व्यमानेद्रय्मरनरवाडम्बरोहछापिताङ्गः । दलत्न्रो व्रिटजश्रलविकटतेः  खम्तयेर्ो च- 
नार्यः सखीभिः सहाप प्रहसनमुदितः पातु वो वामदेवः ॥ ९३ ॥ बिभ्रत्पाधकरप मुर- 
नगरनरीमिन्दुरेवां कलार नेत्रान्तः काटवदि गरटमपि गले व्याद्रचमोङ्गभागे । ̀  पञ्चास्यो 

~ -~  ~ ~~~ - ~~~ --- ~ ध; ~-------- ~~~ +~ ---- ---~- * 

१ धनुष्कोटिः. २०स्थिरतमम्. २ शव्िष्णुूपः साग पृष्परसः. ५ ल 
६ योगर्ाश्रप्रसिद्धामनव्रिशेषः. ७ संम. ८ अव्रत. ° निवृत्त. १० चक्षरादीर न्द्रियाणि 

वुदिरहंकारश्वेति अयोदशविधम्, ११ प्रपश्चाभावः, १२ चित्तैकाग्रता, 



पुमापितरतभाण्डागारम् । म० १] 
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मरे शरिनेतनो वरषमगतिरतिर्वामभागाधेवामः पंदिश्यात्ंपदे वः सह सकल्गुणिर द्रुता 

कार् दृशः ॥ ९४ ॥ 
जटाजृटः ॥ स धू्भरिनयानुयो जायतां विजयाय व यस्थकरपटितभ्रान्ति करो- 

यद्यापि जाहवी ॥ ९९ ॥ नर्डापीडकपालसंकुटगलन्मन्दाकिनीवारयो विद्युसायल- 

लारसोचन्ज्योतिविमिश्रविषः । पान्तु लामकटोरकेतकशिलासंदिग्यमणयेनदवो ूतेश- 

स्य॒ मजगवचछिटयसखरङ्दनरया जटा ९६ ॥ गङ्धावारिमिरुक्षिता फणिफणेरुतपल्ठ- 

वाम्नचछरिवारतैः कारकिताः पितांशुकट्या स्मरकपृप्पाश्रयः । आनन्दाश्रपरिष्ताक्षि 

हतभग्धमर्मिदाहदा नासं कस्पटताः फं ददतु वाऽमा्ट जया भूजः || ९.७ || 

गङ्गा ॥ पवतमदि पवित्रं त्रं नरकस्य वहुमतङ्गहनम् । हरिमिव हरिमिव हरिमिव सु- 

रमलिम्मः पतन्नमन ॥ ९८ ॥ टय चिद्रूपापि प्रकटजडश्ट्पा भगवती यदीयाम्भोविन्दु- 

प्रितरति च दभोरपि पदम् । पनाना भृन्वाना निखिदमपि नानाविधमघं जगत्त्वं पाया- 

दनदिनमपायात्परभृनी ॥ ९९ ॥ चृढारीतकरम्तनधयमुधानीरन्धरगन्धर्छशः क्रोडाकङ्कण- 
पन्नगेश्वरफणापीतावरिष्टा महः । अङ्कामीनगिरीन्द्रनाम्तनत्दीहारावटीटीटनाः प्रतापं रा- 

मयन्तु ब्र हरजटागङ्गातरङ्गानिखाः ॥ १०० ॥ वायुव्रोति यदङ्गपषगमवशाच्छीरे भुरूपम्रदो 

गौरी रुष्यति तुष्यति त्वहिपतिर्िन्ध्याखी शोचते । चन्द्रखरस्यति कुप्यते हरिरपि बह्म 
परं शाङ्ग सा गङ्गा निसिं कटङ्कनिचयं भद्ध तरङ्गनयेत् ॥ १०१॥ शाङ्गी ब्रह्मकमण्ड- 

लोरभिगौर्मैः प्रापि तीयाङ्गितां नेगरल्युनयतामनायि गरटग्रस्तो जटनूटगैः । येम्योऽरि- 

क्षत माधुरी मरदुनटाजूटे मठ चन्द्रमास्तानीमानि पयास्षि गौतमि तव श्रयांननि यच्छ 

नः ॥ १०२॥ यन्नाम्नः प्रथमाक्षरं विजयते मानो द्वितीयाक्षरं निलयं यति सत्कवीन्द्रवदने 
मत्वान्वणेद्यम् । रामो रावणमाजवान समरे शंभोः रिरःशाडिनी सा सर्वाक्षरमाहिनी 
भवतु मे भाग्याय भागीरथी ॥ १०६ ॥ मृक्ताभा टकरपाटशुक्तिपु जगवह्छीषु मद्धीनिमा 
वहो लाजनिमा दरोभैणिनिभा मोगौत्करे भोगिनाम् । दरल्यावतेविवतनेरितपयःस॑ूर्नोच्छा- 
हिताः खेटन्तो हरमूधि पान्तु भवतो गङ्खापयोचिन्दवः ॥ १०४ ॥ एषा धमेपताकिनी 
तटतरुच्छायावसन्ना कनी रुप्यत्पातकिनी भगीरथतपःपाफल्यप्रदायिनी । प्रेमारूढपिना- 
किनी गिरिमुतापाकिकरालाकिनी पापाडम्बरडाकिनी त्रिभुवनानन्दाय मन्दाकिनी ॥ १०९॥ 

सच्छन्दोच्छलदच्छरकच्छकुहरच्छतितराम्बच्रमच्छन्मोहमहपिहपविहितस्नानाहिकोहयाय 
। मिन्दि्यदुदारददरदरीदीषाद रि ्ुमदरोरेदरिकमहोमिमेदरमदा मन्दाकिनी मैनदताम् 

॥ १०६ ॥ रेवाटश्रेणिोभां दधति हरनगवछयो हन्त यस्यास्तद्धासोद्छास्नछद्दर 

१ केशादा जसा यन्छकल्यं तत्. २ तिर्मृडृद्धमासा दिवि. ४ तिथेग्कया, ५ अनृपसटरः 
फश्चिनयादर्पान्तदेशःः ६ वलवान्. ४ पद्ध. ८ नयत्. ,९ इटिति. १० व्यत्तीभवत्. ११अ. 
्षीणानाम्. महतामियथंः, १२ सान्द्र्षिगधः. १३ मान्यम्. 



[भर० १ | शिवः । १३ 

फरतुलां यत्र धत्ते कलावान् । उन्मीद्रोभिभोगावरिमुमगमिताम्भोजसंभाविताम्भा गङ्खान- 
्गारिसङ्गा महति तव विधो मद्गलान्यातनोतु ॥ १०७ ॥ दष्टाः संकष्टदाहाः श्रवणपथ- 
गताः पुण्यपुज्ञावगाहाः र्टाः संपारपाथोनियिपतितधरोदधारधुया वराहाः । पीतास्तापो 
पञान्तिजननपदवस्ते सुधावारिवाहाः कल्याणं करपयन्तां कलिकट्षहरा विष्णुपद्या 
म्वाहाः ॥ १०८ ॥ तावत्कणोध्वयाता जनघनकलटुषाधूनने गन्धवाहा दृष्टाः कि हष्य- 
वाहाः सृदधघदहने खतो पुण्यवाहाः । स्पष्टाः मंमारहादारवकटृकमहाम्भोधिमप्रे वरा- 
हाः पीताः पीयूपधाराधिकतरमधुराः पान्तु गोदोदवाहाः ॥ १०९ ॥ 

दाशिरेखा ॥ पृणनैलेन्ुद्धिगुणितमज्ीरा प्ेमशु्धखा जयति । हरशशिटेखा गौरीच- 
रणाङ्गलिमध्यगुर्फेपु ॥ ११० ॥ जयति परिमुपितगक्ष्मा मयादनुपसपतेव हरिणेन । इह 

केपरिकरजाङ्करकुिदय हरमौटिविधुटेखा ॥ १११ ॥ श्रीकण्ठस्य कृपर्दबन्धनपरिश्रान्तो 
रगग्रामणीपंदष्टां मुकुटावतंमकचिकां वन्दे कलमिन्दवीम् । या मिम्बप्रतनिपुरणाय परितो 
नेप्पीर्य संदंरिंकायन्त्रेणेव टटाटटोचनरिसिज्वालाभिरावलयते ॥ ११२ ॥ 

रोचनम् ॥ जयति टरारकरक्षः शरिमोलेः प्क्ष्षटः प्नियाप्रणतौ । धनुषि स्मरेण 
निहितः सकण्टकः केतकेपुखि ॥ १५३ ॥ अन्तनांदीनियमितमरुढद्धितवह्मरन्रं खान्ते 
"दनििप्नणयिनि सरमुन्मीटदानन्दरीन्द्रम् । प्रत्यगञ्योतिजेयति यमिनः सष्टटारास्नेत्रन्या- 
जत्यक्तीृतमिव नगद्वयापि चन्द्राधमोढेः ॥ ११४ ॥ सानन्दा गणनायक सपृटका भौ. 
रीमुखाम्भोरुहे सक्रोधा कुपुमायुपरे सकरुणा पादानते विणि । सस्मेरा गिरिजासखीपु 
सनया शैटाधिनाभे वहन्मृमीन्द्र प्रदिशन्तु शम॑ विपृटं शंभोः करक्षच्छयः ॥ ११९५ ॥ 
एकं ध्याननिमीठनान्मुकखितं चलुदितीयं पुनः पावेल्या वदनाम्बुनम्तनत शङ्खारमारालप- 
म् । अन्यदूरविकृष्टचापमदनक्रोषानदोदीपितं रोभामिन्तरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु 
वः ॥ ११६ ॥ पक््ाटीपिद्गलिप्नः कण इव तडितां यस्य छत्रः पमृहो यस्मिन्बह्माण्ड- 
मीपटिषटितमुकररे काट्यज्वा नुहाव । अिनिःरोपचूडाशशिगलितप॒थापरारम्नांकारि कोणं 
तार्तीयीकं पुरारेस्तदवतु मदनष्ोपणं टोचनं वः ॥ ११७ ॥ 

कण्ठः ॥ पातु वो नीटकण्टस्य कण्ठः र्यामाम्बुदोपमः । गौरीमृनलता यत्र विदयुधेखेव 
राजते ॥ ११८ ॥ पातु वः शितिकण्ठस्य तमाटयामद्यो गरः । संमक्तपार्षतीवाहुमुवर्ण- 
निकषोपलः ॥ ११९. ॥ कस्तूरीतिलकनिति भालफलके देव्या मुखाम्भोरुहे रोट्म्बन्ति त- 
मालबालमुकृ ोततंन्ति मोहि मरति । याः कर्णे विकचोत्पलन्ति कुचयोरंमे च काठागुरु- 
स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं श्रीकण्डकण्ठविषः ॥ १२० ॥ कम्त्रीयनिति भाले तुगन् 
नयनयोः कजटीयनित कर्णान्ते नीरौत्यरीयन्तयरापि मरकतारृरृतीयनिति* देव्याः । | 
भ 

१ जटाजूटः, २ कतगिकराः ३ शान्तिमति, ४ व्याप्तम्. ५ अधोगामि 



१४ पभापितरतभाण्डागारम् । | भ्र० १ 

मारीयन्ति नाभेरुपरि हरिमणीमेखटीयन्ति मध्य कल्याणं कुयुरेते त्रिजगति परजित्कण्- 
मामां विटामाः ॥ १२१ ॥ 

रिरोमालिका ॥ पित्रोः पादाव्नेवागतगिरिर्तनयापत्रपत्रातिभीतकषुम्यदूषामुनंगश्वस- 

नगरमसदीतनेत्रा्रितापात् । छिन्मौ ीन्दुखण्डसतुतवहुटपुधासेकसंजातजीवा पूवाधीतं पठ- 

न्तीं हयव वरिधिहिरोमाछिका शुना वः ॥ १२२९ ॥ 
गणाः ॥ सं याताण्डवदम्बरम्रणयिना देवस्य चण्डीपतेभ्र॑ष्टापाण्डुविङ्गीणेमुण्डचयनम्य- 

आ गणाः पान्त वः । येरत्मतयवशीतैहगणाद्राहौ गृहीते जवात्सृयोचन्द्रमप्रोभिथ 
म्मितवतोनातं करास्फानम् ॥ १२६३ ॥ 

नन्दी ॥ कण्टाटेकारयण्टात्रणवणरणिताष्मीतरोर्दःकराहः केण्टेकाटाधिरोहोचितघनं 

मगंमावकल्तिण्वण्छः । साक्षादरमो वपुप्मान्धवलककुदनिभुक्करिटापरकूटः कूटस्थो वः ककु- 
द्मात्निषिडतरतेमःम्तामर्तण्यां विर्त्रण्यात् ॥ १२४ ॥ 

ताण्डवम् ॥ देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं मृलताम्भोमृचः पाताटं ब्रन मेदिनि म- 
विहत क्षाणीतठं मधरा: । ब्रह्मननन्चय दूरमात्ममवनं नाथस्य नो बृ्यतः रहौमोः संकटमेत- 
दि्यवत् वः प्रोत्मारणा नन्दिनः ॥ १२९ ॥ दोदंण्डद्वयटीटया चटगिरिभ्राम्यत्तदुखैरव- 

वानोद्रीतनगद्भमत्पदभराटालत्फणाग्योरगम् । मृङ्गापिद्गनाटवीपरिमरो्रङ्गोमिमााचल्चन्द्रं 
चारु महेश्वरस्य भवतां निःश्रेयसे ताण्डवम् ॥ १२६ ॥ स॑ध्याताण्डवडम्बरव्यसनिनो 
मगम्य चण्डम्रमित्याग्र्दु जदण्डमण्डलमुवो ्नज्श्ानिदाः पान्तु वः । येषामुद्धतताण्डवेन 
रिति व्युहैषु मृमीमृतामुद्ीनेषु बिडौनमा पनर द॑म्मोिरारोकितः ॥ १२७ ॥ यम्यां 
मोरिमिरत्मुधांशुकटया संपूणतिम्बाधितं माटावस्थितटोचनेन सहसैवाटातचक्रायितम् । आ- 
वतायितमाकपदममरस्ोतस्वतीभारया पातु त्रीणि जगन्ति खण्डपरशोः सा ताण्डवाङ्गभ्रमिः 
॥ १२८ ॥ पादस्याविमेवन्तीमवनतिरम्बने रक्षतः सवरप; संकोचेनैव दोष्णां महरमिनयतः 
वेरो कातिगानाम् । टि टक्ष्यपु नोग्रं ज्वटनकणमचं बघतो दाहमीतिरियौघारानरोधा- 

्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम् ॥ १२९. ॥ -मृथन्याधूयमानध्वनदमरधुनीरोख्कलो 
रजादटदरूतान्मःक्षददम्माल्रपस्तममाभिनभः ्षत्तनन्षत्ररक्षम् । उ्वेन यस्ताङ्खिदण्डम्रमिभवर्- 

भपाद्यन्नमस्वत्रवरात्रान्त्रह्माण्डखण्ड त्रवितरतु रैव शाम्भवं ताण्डव वः ॥ १३. ॥ 
दंवीणीपाणिताटेश्रलवटयञ्जणत्करारिमिः शछष्यमानं स्थने संमान्यमानं पुटकितवपुषा 

१ प्डाननः. २ वाहनम्. मयुर इयथः. ३ परित. ४ दावाप्रथिव्यी. ५ शकरः, ६ समगं 
भवतीति तत्. ७ परिमूत. < निश्वलः. निविकारतया चिगजीवीयरथैः, ९ अङ्ञाननिवहः. १० तण- 
समूहः. 4१ खादतु, १२ दृनद्रेण. १३ वजम्. १४ प॑थिव्याः, १५. वय कषपयैः १६ अति- + १५७ आधारस्य पृथिव्यादेरनुरोधादनुसरित्, १८ कणाः, १९ पार्त, २० उ. 

तम् 



[ भ० १ पावती । १९ 

शोमुना प्ेक्षकेण । लेरतिप॑च्छाछि केकाकंटकल्करितिं कोश्चमिद्रदियूना हेरम्बाकाण्डव- 

हातैरलितिमनप्तस्ताण्डवं लां धिनोतु ॥ १३१ ॥ पायादायासखेदक्षुभितफणिफणारत- 
नि्ै्ननि्यच्छायामायापतङ्युतिमुदितवियदयादिनीचक्रवाकम् । अभ्रान्ताभ्रान्तचूडातुहिन- 

करकरानीकरीटीकनालच्छेदामोदानुषावद्रधिरमिव खगे धृटेस्ताण्डवं नः ॥ १३२ ॥ 
उचैरुत्ताटवेरद्रनवनपवनोदूतरो रोघपातस्फारोद्त्पयोपिप्रकवितमक्रखधनीपंमश्रानि [जी 
यासुस्ताण्डवानि स्फुटविकटजयाकोरिपंवटमूरिपराम्यननक्त्रचक्रम्यवसितमुमनोच्रष्टिपातानि 

शंभोः ॥ १६३ ॥ देवसैमुण्यभेदात्पृजति वितनुते संहरलेष टोकानस्येव व्यापिनीमिस्तनु 
भिरपि नगद्याप्तमष्टामिरेव । वन्द्यो नास्येति पर्यच्चिव चरणगतः पात॒ पप्पाज्जथ 
रो मोनत्यावतारे वल्यमणिफणाूत्छतेर्वि्रकीणः ॥ १६४ ॥ चश्रदेवेनदरकुटयश्रलितदशदि- 
शाकीणकोटीरकोत्यः संगायत्खर्वधूस्यः सरभसतविनमत्पिद्धगन्धवेधास्वः । विष्टिप्यचर्मपत्यो 
विगहितदशतपत्रासनोदयत्करोल्यसव्यत्कैटापतययसिप्रविनयिनः पान्तु मामारभरयः ॥ १ ६५॥ 

अर्धनारीश्वरः ॥ मन्दारमाखाङुटिताल्काये कपालमाखङ्गितरोखराय । दिव्याम्बराये च 
दिगम्बराय नमः दिवाये च नमः शिवाय ॥ १६६ ॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वातीमिव 
ष्टुमगान्मुखा्रम् । यस्याः मियाधेस्थितिमुद्रहन्तयाः सा पातु वः पर्वतराजपुत्री ॥ १६५ ॥ 
यस्योपवीतगुण एव फणावृतैकवक्षोरुहः कुचपटीयति वामभागे । तस्मे ममास्तु तमप्रामव- 
सानसीमने चन्द्रामोलिरिरसे महसे नमस्या ॥ १३८ ॥ खेदाद्रवामकुचमण्डनपत्रभङ्गसंशो - 
पिदक्षिणकराङ्गटिभस्मरेणुः । खीपुंनपुंसकपदग्यतिट्द्धिनी वः शंभोम्तनु पृखयतु प्रति 
श्तुथीं ॥ १३९ ॥ स्ंमोगानतिरिच्यमानविभवो यद्धिमरटम्मो रसस्तदिव्यं मि +. परप 
रिस्युतं नमस्कुमेहे । एकस्याः प्रतिविम्बसंमृतविपयीमे मुहरदपणे सन्याद्गम्थितिकोतुं दामय- 
ति खामी स यत्रापरः ॥ १४० ॥ खच्छन्दकस्तनश्रीरुमयदटमिटन्मोंटिचन्द्रः फणीन्द्र 
मराचीर्मीवीतवाही सुखयतु भगवानध॑नारीश्वरो वः । यम्यारथ॒॑विश्वदाहव्यसनविर्ममरज्योति- 
र्थे टृपोदयद्राप्पं चान्योन्यवेगभरहतिसिमप्िमाकारि चक्ुस्तृतीयम् ॥ १४१ ॥ 

पावेती । 
दरकण्ठग्रहानन्दमीखिताक्षी नमाम्युमाम् । कालकूटविपस्पद्नातमृष्ागमामिव ॥ 

पवितीमोपधीमेकार्मपर्णा मृगयामहे । रीटी हालाहटं पीता यया पर्यु नयोऽभवत् ॥ 
अपर्णैव ठता सेव्या विद्वद्भिरिति मे मतिः । यथावृत्तः पुराणोऽपि स्थाणु ५ तं फ- 
म 

१" बरहपङ्कयः. २ षडाननः, ३ अकोलिमवम्. ४ गमितम्. ५ ु्धचेतसः, मेधनिधषिदन्येति 
भावः. ६ अनायासम्. ५ ससरत वाणः, ९ ताण्डप्राचण्डवम्. ०१० कुमति, 
११ ग्ञोपवीतम्. १२ प्रसारी, १३ पतसंबन्धिनीम्; (पक्षे) पर्वतपुत्रीम्. १४ पर्णग्हिता; 
एतत्नान्नीं पतरेतीम्. १५ शूकरोगवान्; (पक्ष) चरिशूटधारी, १६ परयुनारकः; (पक्ष) एतनान्ना 



१६ पुभाषितरतमाण्डागारम् । प्र० १] 

टम् ॥ ३ ॥ प्रणाटन्याटवट्या वेणीबम्धकपर्दिनी । हरानुकारिणी पातु ीखया पावै 
ती जगत् ॥ ४ ॥ जन्मन्तरीणरमणस्याङ्गमङ्गसमृत्सुका । टना चान्तिके सख्याः पातु न 
प्रती सदा ॥ ९ ॥ तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव । गिरिजायाः स्तनौ 
वन्द मवमृतितिताननौ ॥ ६ ॥ चण्डीजद्वाकाण्डः हिरम्रा चरणस्पुरि मिये जयति । 
श्करप्नतनितो वीरस्तम्मः स्मरस्येव ॥ ७ ॥ उन्नाटनामिषङकरुह इव येनावभाति शं 
मुरपि । जयति पुरुपायितायाम्तदाननं शैरकन्यायाः ॥ ८ ॥ अङ्कनिरीनगजाननहङ्क- 
ुट्ीहटेयदतवपनौ । सम्मितहरकरकटितौ हिमगिरितनयास्तनो जयतः ॥ ९ ॥ $ष्ठो- 
चितोऽपि हूफतिमात्रनिरम्तः पदानितिके पतितः । यस्याश्चनदरशिखंः स्मरभष्ठनिभो जयति 
सा चण्डी ॥ १० ॥ शिरमि धरतपुरापगे स्मरारावरुप्मुखेन्दुरुचिर्भिरीद्रपुत्री । अथ च- 
रणयुगानते खकान्ते स्मितसतरपा भवतोऽस्त॒ मतिहेतः ॥ ११ ॥ तदः प्रमाष्टं॑विपद 
मरणतातिहन्त्या न्यस्तं पदं महिषमृधनि चण्डिकायाः । वैरी यदीयनखरांुपरीतशुङ् 
राक्रायुधाद्धतनवाम्बुषरप्रमोऽभत् ॥ १२ ॥ श्रुचा पडाननजनुमृदितान्तरेण पञ्चाननेन 
सहमा चतुराननाय । शादटचरम मुनगाभरणं सभस्म दन्तं निश्तम्य गिरिजाहसितं पना- 
तु ॥ १६ ॥ पञाम्यपञ्चदशनेत्रपिधानदक्षा दाक्नायणीम्रदकराः छृतिनः पनन्त । दौ व- 
कौ कथमकेति च वादयन्तावष्टाददोऽपि घरस्यन्सुतिमौनमुद्राम् ॥ १४ ॥ आनन्दम- 
न्थरपरदरमक्तमाल्यं मोटो हठेन निहितं महिषामरस्य । पादाम्बनं मवत वो विजयाय 
मञ्ज मरशिजितमनोहरम कायाः ॥ {^ ॥ ब्रह्मादयाऽपि यदपाङ्गतरङ्गभङ्गया मृष्ट 
५४९ , .4रणतां व्रनन्ति । टवण्यवारिनिधिवीचिपरिष्डताये तस्थे नमोऽस्त सततं 
स्वना ॥ {६९ ॥ ज्यारषटवदसटकामुखपाणिषष्ठपरे्रत्नतां्राचयपंवहितोऽम्बिकाया; । 
ता पातु मञरितपद्धवकणेपरटोभभरम दमरविश्रमभृत्कयाक्षः ॥ १७ ॥ पोटस्त्यपीनमनस- 
दुदस्यमानकेटापरसंभमविरोटटशः प्रियायाः । श्रयामि बो दिशतु निदहतकोपचिद्माटि- 
न वह्कमातितामन्डुमाटः ॥ १८ ॥ रचयति सहमा यच्ित्रमेतत्मपश्चं प्रहामयति च 
तटत्केनचित्कोतकेन । आवदतमपरस्तचण्डमुण्डादिनानादनुनदटनदक्षं क्र॑वेपवसमव्यात् 
॥ {९ ॥ मचण्डचण्डमुण्डयामहावलकखण्डिनी ल्यनेकरुण्डमण्डययणे मरलेकदाथिनी | क्र- 

चवराक्तिकारिणीं रमाविटासदायिनी मृदऽस्तु काटका सदा प्रमस्तपापहारिणी ॥ २०॥ 1 न 
१ स्वतः मुखत्ररोपजनकतया त्च्छव्रिपयपराद मुखस्याप्येतादद्यवरत्थासंपादनारिति भाव २ स्त र हिग्भकुम्भमाम्यरादिति मः. ३ क्रथंमां व्रहा्रनमत्रे संगोप्य वहटुकारे स्तन्यं प्रयच्छतीति धिेति ४ कातिकेयः. ५ गजानननि्णयार्भमिति भावे आरि धचः कण्टरश्ययोग्ोऽपि; ७ न तु कतर्जनादिनाः (प ¢ आरतनाह।ऽपिः (पक्ष) अरभचन्द्राकारतया दना; (पक्ष) वाणादिना. ८ प्रणामार्थमिति मावर (पक्षे) तेगवं शादिति ध ९ टृस्तविन्यासतिरेप ६ ॐ ए्रतीरूपधच, १० ईन्दुमाठेः प्रिधाग्राः पर्वया: ११ रावस्य शिवस्य सर्वरं 



[भ०१ पावैती । १७ 

पुरारितनुहारिणी दरितसङ्घंहारिणी भजन्मतिविवधिनी प्रबल्दानवेोन्मर्दिनी । तुषारगि- 
रिनन्दिनी मुनिहदन्तराटम्बिनी कुमारमुखचुभ्बिनी हरनितम्बिनी पातु वः ॥ २१ ॥ सखा- 

दिस्थेरगणितगुणेन्त विश्वं मसुय व्यक्तं धत्ते प्रहसनकरी या कुमारीति संज्ञाम् । मोह- 
ध्वान्तप्रस्रविरति्विश्वमर्षिः समन्तादायया शाक्तिः स्फुरतु मम सा दीपवदेहगेरहे.॥ २२ ॥ 
ओत्सुक्येन ठृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना द्विया तैरषैनभुवभूजनस्य वचनैनीतामिमुस्यं 
पुनः । दष्टे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे संरोहत्पृखका हरेण हसता शिष्टा 
रिवायास्तु वः ॥ २३ ॥ आदौ प्रेमकषायिता हरमुखन्यापारोला रैर डाभारविपूर्णिता 
मुकुखिता धृमोदरमम्यानतः । पत्युः संमिरिता टा सरभसन्यावतैनव्याकुला पार्याः परि- 
णीतिमङ्लविधो दष्टः शिवायास्तु. वः ॥ २४ ॥ प्रतयापन्नविवाहमङ्गलविधौ देवार्चनव्यग्रया 
ष्ट्रे ष॑रिणेतुरेव टिखितां गङ्गाधरस्यारृतिम् । उन्मादस्मितरोषटलितापिया गयी कर्- 
चिचचिराद्ुद्धसखीवचनातमिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पातु वः ॥ २९ ॥ रामाद्याचय मेदिनी 
धनपतेर्बीजं बरलाछाङ्गलं परेतेदीन्महिपं तवास्ति दृषभः फालं त्रिशुलं तव । शक्ताहं तव 
चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे चिन्नाहं हर भिक्षया कुरु छषि गौरीवचः पातु वः 
॥ २६ ॥ हे हेरम्ब किमम्ब रोदिषि कर्थं कर्णो लुठलयत्रिमूः कि ते स्कन्द विचेष्टितं मम 

-पुरा संख्या ठता चक्ुपाम् । नेतत्तेऽप्युचितं गजास्य चरितं नामां मिमीतेऽम्ब मे तावेवं 
सहसा विदोक्य हसितत्यय्रा शिवा पातु वः ॥ २७ ॥ मातस्तातजटापर कि मुरसरित्कि शे- 
खरे चन्द्रमाः किं भाठे हृतमुण्टुटत्युरसि कि नागाधिपः कि कटौ । त्तिः कि जघनटहया- 
न्तरगतं यदीषमाटम्बते श्रुचा पुत्रवचोऽम्बिका स्मितमुखी टलावती पातु वः ॥ २८ ॥ 
धूमव्याकुकृटषटिरिन्दुकिरणेराह्यादिताक्षी पुनः पदयन्तीव समुत्पुका नतमुखी भूयो द्विया ्- 
ह्मणः । सेप्य पादनखेन्दुदपणगते गद्भां दधाने हरे स्पराद्त्पृटका करग्रहविधौ गौरी 
शिवायास्तु वः ॥ २९ ॥ गोमापाय नियोजितागदरजाः सपौय बद्धौपधिः कण्टस्थाय वि- 
पाय वीयमहतः पाणौ मणीचनिप्रती । मवुमूतगणाय गोत्रज्गतीनिर्दिष्टमन्त्रक्षरा रक्षलद्निमुता 
विवाहसमये प्रीती च भीती च वः ॥ १० ॥ स्वेदस्यन्दितसान्द्रचन्दनचयं दोवेदिनन्ध- 
शरमादूष्वेश्वाप्परिस्वरत्स्रकथं सं्द्टदन्तच्छदम् । सीत्काशंभितटोचनं सपुलकं म्रान्तभ 
ृतयत्करं पातयां सुरतं मुदे रसवतामास्तां म्रडानीपतेः ॥ ३१ ॥ खेदस्ते कथमीटशः मि- 
यतमे ल्ेत्रवहे्विभो कस्माद्ेपितमेतदिन्दुवदने मोगीन्द्रभीतिमव । रोर्मी्चः ध दिवि 
मगवन्गङ्गाम्भपतं पीकरैरित्थं मतैरि भौवगोपनपरा गौरी चिरं पातु वः ॥ ३२ ॥ गय 

१ समीपवती. २ भङ्गः. ३ चित्तविध्रभः. ४ परदुरामात्. ५ कुषेरात्. £& बरभद्रात्. < 
८ कृषकः, ९ स्कन्दः. १० गोनासादिस्प्र॑भयनिप्रृत्तय इत्यथैः, गोनासः सरपजातिविर्दोषः, 
१२ यावजीवं छृततपसः फटोन्मुखतवं समीश्येयथः. १३ मूतगणादिसादियमारोक्वेयथेः. १४ 
विथः. १५ निमीलित, १६ रोमहर्षणम्. १५ स्वाभिप्राय. 

२ 



१८ मुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०१] 

कस्य रनः प्रमृज्य चरणे दत्तो मया यवको निर्भुनय स्तनकु्रे च भसितं पतरङ्करो नि- 
मितः । स्वच्छन्दं विहरेति जल्पितगिरं पताकूतमाटीजनं टष्टया केवलमाघ्रती कुरिया 

दाक्षायणी पातु वः ॥ ३६३ ॥ वक्रं शीतकरोऽधरो घनरसः काममदो विग्रहः श्वाप्तो ग- 

न्धः पद्रेरुहसृहत्पणि ; स्मिताभा रुचि : । वक्षः पीनर्व॑योधर्रधिकरणं एथ्वी नितम्बस्थ- 

टीलयष्टो धूर्मप्मूर्तयः स्मरभयाहुगीश्रिताः पान्तु वः ॥ २४ ॥ पादाग्रस्थितया पहु; स्त- 

नमरेणानीतया नप्रतां शंभोः सरछदलोचनत्रयपथं यान्या तदाराधने । हमला रिरपरी- 

रिपः मपल्कचेदोद्मोत्कम्पया विष्टिप्यन्कुमुमाजङिगिरिजया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः ॥६५९॥ 
फ्रटामाटयमालटोचनरुचा निर्व्तितालक्तकम्यक्तिः फदनखदयुतिभिरिभुवः सा वः पदा 
नायताम् । सपर्थाबन्धपृदयेव मुदं रूढा यया नेतरयोः कान्तिः कोकनदानुकारसरपा 

सदयः समृत्माभने ॥ ६६ ॥ ठघ्रः केटिकचग्रहश्थनगाटम्बेन निद्रान्तरे मुद्राङ्कः शि- 

तिकन्धरेनदशकनेनान्तःकपोरस्यटम् । पाल्या नखरक्षमशङ्धितपलीनमेस्मितव्रीडग्रा मो- 
नष्टः करपह्ेन कुटिदाताग्रच्छविः पातु वः॥ ३७ ॥ व्रीडा दयितानने सकरुणा 
मातङ्गनर्मम्बरे सत्रप मुने सविम्मयरपा चन््रऽमृतस्यन्दिनि । सेप्य जहुमूताव- 
सोकनविधौ दीना कपाटोदरे पषा नवसंगमप्रणयिनी दष्टः रिवायास्तु वः 
॥ ३८ ॥ मिधुः कराम्ति वमख पलुपतिः करि नास्यपौ गोकुले मग्रे प्नगमृषणः ससि 
सदा रेते च तस्योपरि । अर्य मु विर्दमाशु कमठे नाहं प्रकृला चर्य चेत्थं वे 
गिरिनाममृद्रमृतयोः संभापणं पातु वः ॥३९॥ हे गङ्गाधरपत्नि चक्रिवधु किकुत्रा- 
स्यपतौ नेको व्रन्दारण्यमुवि क्र सर्कुतुकी स्यात्काियस्य ददे । भिक्षुः कुत्र गतोऽसि 
यत्तसदने कामो विपदौ ककरीक्रोडे स्यादिति प्रद्नागिरिजयोवागमङ्गयः पान्तु वः 
॥४०॥ वेणीबन्धकपदिनी सिततनुः श्रीखण्डपांत्करेः केतक्येकदलेनदुमृद्धिसरताव्याोपवी- 

तिन्यपि । प्राक्पाणिग्रहणाद्धिनोदरमता सख्याः पुरो टीटया कुवाणानुखति हरस्य दि. 
रातु श्रयसि वः पावती ॥ ४१॥ यस्याद्विहितयं नमन्ति विद्धाः स॒ वेककः सैवित्तं 
र्यं नयमामनन्ति मुनयः सोऽद्यापि यातिव्रताः । इत्याकण्यं कथां रहस्यपि यया पत्यु- 
विवाहाप्परा भङ्कवाङ्खानि विनुम्मितं गिरिमुवो मोष्टायितं पातु वः ॥ ४२ ॥ संध्याराग- 
वती स्वमावङुटिला गङ्गा दिनिद: फणी वक्रद्गिमिनः शशी कपिमुखो नन्दी च मूरसौ 
रपः । इतथं दुननप॑कटे पतिग्हे वस्तव्यमेतत्कथं गौरीत्थं दृकपाटपाणिकमला चिन्तानिता 
पातु.वः ॥ ४३ ॥ मिक्ार्थी स॒ क यातः सुतनु बहिमसे ताण्डवं काद्य भद्रे मन्ये दृन्दाव 

^ "~ ५ ण न ~ 
----------“---~~-+ „~ 

| ः „ २. भस्म. ३ उदकम्; (पक्ष) अधिक्ररस[ः ४ शरीरम्, यजमानकूपम्, ५ कम 
रानां मित्रम. सुधर इयथः; (पाणिपन्ष) सरोख्हानां सदा कान्तर्मल. ६ अपिः ५ स्तनौ: (पक्ष) मेषाः < स्थानम् आकरं मेघानां स्थानमिति प्रपिद्धम्. ९ इष्टः १० रततोत्लम्, ११ ददम; (पक्ष, विषमत्तीति! विधादस्तं दिवम्. १२ चन्न; (पक्ष) लक्ष्मीः. | # 



[म०१ पर्वती -पष्मुलः । १९ 

नान्ते क नु प्त मृगरिशुर्गैव जाने वराहम् । अरे कच्चिन्न दृष्टो भरढद्रषपतिरगोपि एवास्य 
वेत्ता रीरासंखाप इत्थं जलनिधिहिमवत्कन्ययोखायतां वः ॥ ४४ ॥ दीप्कष्धेगयोगाहद- 
नठहरुहछम्बनिदवाग्री दब्रह्मण्डक्षोद्रनिन्दुभवटतरमवजाठराग्रिस्फुचिङ्काम् । काटीं कङ्काल- 
शोषामतुलगटचरन्मुण्डमाखकराटां गुापवादिनेत्रामजिननिवस्ननां नौमि पापिहस्ताम् 
॥ ४९ ॥ उद्वाहारोपिताद्रीक्षतनिजपदयोः संगतामिन्दुमौटावानमप्रे यां सुधांशोैधित रिछ 
कटां तृणेमेवन्नूर्णाम् । सक्तानामक्षतानामपूृतदगनटापोधितः पक्रमावान्नानरभरन्नपुणा भण- 
तभनततेः पृणेतामातनोतु ॥ ४६ ॥ जङ्खाकाण्डोरुनाखो नखकिरणप्कते्राटीकरालः म- 
लमालक्तकामाप्रसरकिपतटयो मश्जुमञीरभङ्कः । भतुत्तानुकरारे जयति निजतनु्तच्छलाव- 
ण्यवापीसंमूताम्मोजशोमां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ ४७ ॥ विद्राणे सद्रब्नदे 
सवितरि तरटे विणि ध्वस्तवजरे नातादद्क शराङ्के विरमति मरुति लक्तैरे कुबेरे । वै- 
कुण्ठे कुण्ठितास्रे महिपमतिरूपं पैरुपोपघ्रनिघं निरिघ्रं निघ्रती वः शमयतु दुरितं भरिभा- 
वा भवानी ॥ ४८ ॥ वक्षःपीठे निरीक्ष्य स्फरिकिमणिरिकामण्डरललच्छमासि खच्छायां 
ताम्यमूया तमियमिति मृहुः सल्यमाश्वापितापि । वामे मे दक्षिणेऽस्याः श्रवसि कुवलयं 
नाहमित्यालपन्ती दत्तष्चेषा सहासं मदनविनयिना पार्वती वः पुनातु ॥ ४९ ॥ रामाधिता- 

्विरमिरामारृतिः कृतविरामा वपवैविपदां कामािहत्सफलटकामा निदेशरतकामारिनिजैरत- 
पूः । ममा हरस्य नुतभामा जपापसरटशमा माननीयचसिता स्रा मामव्त्सिरपामादटतस्तुति- 
रपामान्यमुक्तिपुखदा ॥ ५० ॥ वीरीयुतश्रवणपाटीयुगा रटितवृीतिराजिवकृटा केटी- 
गतानुगमरारीकुटा मधुर्भीटीमिरादतकथा । नांटीकद्कमुमनाटीकपाणिरिह कलीयशा- 
पिपहजा 7यदलामतनुमाटी सदा मवतु कारी शुभाय मम स्रा ॥ ९१ ॥ 

पण्युखः | 

विक्रमदमरनारीनेत्रनीटाठजखण्डान्यधिवसति सदा यः संयमाधःछतानि। न तु स्चिर- 
कलापे वति यो मथुरे वितरतु स कुमारो बह्मचय॑श्रियं वः ॥ १ ॥ अ्िप्मन्ति क्रिय 
वक्त्रकुहराण्यासकतो वापुकेरङ्गस्या विषकद्रानणयतः संसश्य दन्ताङ्करान् । एकं 

त्रीणि च सत्त पञ्च षडिति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा वाचः क्रौञ्चरिपोः रिशु्किकटः श्रै- 
यापि पृष्णन्तु वः ॥ २॥ 

५ जीणे, २ पलायिते. > पौरपोपन्रानां प्रगक्रमिणां निप्र भयत्तस्तम्. ४ स 
प्रतिगरिम्बम्. ^ तर्यो. ५ कर्णे. ८ देयक्रतदेवविपत्तीनाम्. ९ खी. १० क्रोधः. अमुग्वर्पुकालो- 
चन्न इत्यथैः. ११ अरुणेदरथः, १२ कथैमूषणविहेषः, १३ केशपारः. १४ सद्वीभिः. १५ कम 
ठनयना, १६ पूष्पहरहस्ता. १७ कार्टीयरः सर्प॑स्तं शास्तीति स कृष्णस्तत्सहजा भगिनी. पशोद्गीदरे दुगौ- 
प्रादुभौवस्य भागक प्रसिद्धत्वात्. (र 



२० मुभाषितरबनमाण्डागारम् । भ०१ 

हरिहरौ । | 
नाहवी मर्भि पादे वा काटः कण्ठे वपुष्यथ । कामारि कामतातर्वा कंचिदेव भजाम 

॥ १ ॥ श्रवटाव्विग्रहश्ीरमर्लनतिरषमाखयोपेतः । पै्चक्रमोदितमुखः पायात्परमेश्वरो 

हलादिः २ ॥ भवीदापत्रो मगजातिहारी कुमारतातः द्रौदिखण्डमोटिः। रङ्गेशसंपूनित- 

पादपद्मः पायादनादिः परमेश्वरो वः ॥ ३॥ स्फरिकमरकतश्रीहारिणोः प्रीतियोगात्तद- 

वतु वपुरेकं कामकंसदधपोषः । मवति गिरिषुतायाः साधेमम्भोधिपुतरेया पटृशमहपि कण्टे 

यत्र सीमाविवादः ॥ ४ ॥ मंमाप्तं रध्वनेन मथनं चत्तो मदर्थं पुरा त्युक्तं वहुमार्गगां 

मम पुरो निर्टन वेदस्तव । तमवानुनय॑ल-भावकुणं हे ैणफ़ण्ठ-अहं ुतेतयाह 

रुपा यमद्रितनया लकीश्च पायात्प वः ॥ ९ ॥ यौ , तौ शङ्खकपाटमूषितकरौ माला- 

स्थिमाटाधरौ देवौ दारवतीरमदाननिल्यौ नागारिगोवाहनौ । दित्यक्षौ बखिदक्षयज्ञमथनौ 

श्रीरीटनावहछमो पापं बो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ ॥ ६ ॥ रटे बूहि क- 
पाटिकामिनि पिता कस्ते पतिः पाथसां कः मरलयेति जटादपल्यजननं प्रयेति यः त 

रात् । इतथ पृतपिन्धुरानसुतयोराकण्यं वाक्चातुरौ संसमेरस्य हरेहेरस्य च मुदो निघ्न 

विघ्रं तु वः॥ ७ ॥ यस्मादापीत्कुमारः कुवर्यदवद्टीटयोवाह गङ्गां वामा यस्या्ग- 
सङ्गा पिदितननचयो यो गवीशञध्वनोऽपि । रङ्गेशायेकनाथो हिमेकररुचिम्शूविशे- 
पाश्रमोऽसौ वणेस्याद्यस्य टोपादपहरतु हरिः पातकं वः स्मरारिः ॥ ८ ॥ 

त्रिमूतेयः । 
नमस्िमूतये तुभ्यं प्राक्टेः केवलात्मने । गुणत्रयविभागाय पश्चद्वेदमुपेयुपे ॥ १ ॥ 

नमो विश्वसे पूवं विश्वं तदनु बिभ्रते । अथ विश्वस्य संहत तुभ्यं तरेधास्थितात्मने ॥ २ ॥ 
रजोजुपे जन्मनि सर्ववरत्तये स्थितौ मजानां पमट्ये तमःस्एरो । अजाय सम॑स्थितिनाशहे- 
तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ २ ॥ स्यामश्वेतारुणाङ्गा जर्धरणिधरोत्मुछपद्भरु- 

१ पावै्यधाद्गीकणात्; (पक्षे) वरास्यो बरिष्टः; २ देवसंपृजितः; (पक्षे) ्घ्युलोकसंपूजितः. तस्य 
रक्षणात्. ३ अक्षमाला जपमारा; (पक्षे) क्षमाखयं प्रथ्वी. ४ पञ्चाननः, (पक्षि) चक्रेण मोदितं मुखं यस्य 
१ परमेश्वरः दिवः; रमेश्रगे विष्णुः. ६ न वियते आदिरैष्य सः; (पक्षे) आयवणरहितः. ७ ग- 
॥ रमी ब्राहनं यस्य; (पक्ष आयाक्षरस्य टोपरात् ) वीशन गरो वाहनं यस्य. < पार्वतीदुःखनारकः; 
`) गजेनद्रपीडाहाग्कः. ९ कार्तिक्रयपिता; पक्ष) मदनपिता. १० चन्द्रः शिरि गस्य; (ष) मयृरपि- 
त ६ य्य. १ रात्रणपूजितचरणकमलः ; पक्षे) करो ब्रह्मा, इशः रिवः, एताभ्यां पजितपाद- 

मे (११ व अरि सः (जय्यः ९ १९ सिवः (प). १५ धिप 
गुचन व ५ ध 4 1 (44 ॥ १६ नदीम्. गङ्गामियधः; (पक्ष) वेदयाम्. कीसस्य 

1 निबन्धं मुच; (पक्ष) कृष्ण कण्ट मत्कष्टम्रहं मुज. 
4 ` (कगमतजननत्वात्. १९ श्री; (पक्ष)मा रक्ष्मीः. २५ चन्द्रः; (पक्षि) मीनः. 



[भ०१ ्रिमूतेयः-विष्णुः । २१. 

हस्था मोमसाविद्रयुपेता रंथचरणपिनाकोग्रहुकारशखराः । देवा द्विज्यष्टनेत्रा जगद्षन- 
 समृच्छेदनोत्पत्तिदक्षाः प्रीता वः पान्तु निलयं हरिहरविषयस्सं्ष्यगोहंसपत्राः ॥ ४ ॥ 

विष्णः 

आदिमध्यान्तरहितं ईशाहीनं पुरातनय् । अद्वितीयमहं वन्दे मदखक्षटशं हरिम् ॥ १ ॥ 
जयति स॒ भगवान्छष्णः शेते यः शेषमोगय्यायाप् । मध्येपयः पयोधेरपर इवाम्भोनिधिः 
कृष्णः ॥ २ ॥ अतिविपुरं कुचयुगलं रहसि करेरामृदान्मुहक्षम्याः । तदपहृतं निजहदयं 
जयति हरिमगयमाण इव ॥ ३ ॥ जयति स॒ नामिर्जगतां खनामि द्रबनगद्रीनः । 
दामोदरो निजोदरगहरनिरविष्टनगैदण्डः ॥ ४ ॥ श्रीकरपिर्हितं चक्षुः सुखयतु वः पण्ड- 
रीकनयनस्य । जघनमिवेक्षितुमौगतमल्जनिमं नामिरुपिरेण ॥ ९ ॥ श्यामं श्रीकुचकुङ्कम- 
पिञजरितमुरो मुरदिषो जयति । दिनमुखनम इव .कौ्तुमविभाकरो यद्धिमूषयति ॥ ६ ॥ 
प्रतिनिम्बितप्रियातनु सकोस्तुमं जयति मधृमिदो वक्षः । परुषायितमम्यस्यति रक्ष्मीयद्री 
कष्य मु्ुरमिव ॥ ७ ॥ केटिचलङ्गलिखम्मितलक््मीनामिर्मुरहिषश्चरणः । म्र जयति येन 
रता श्रीरतुरूपा पद्मनामस्य ॥ ८ ॥ रोमावी मुरारेः श्रीवत्सनिवेरिताग्रमागा वः । उ- 
तराटनामि्नीश्नच्छायेवोरीपमपहरतु ॥ ९ ॥ कमटाकुचकनकाचलजटधरमाभीरमून्दरीम- 

दनम् । अधिततरोषफणावटिकमटवनमृद्गमच्युतं वन्दे ॥ १० ॥ जीयादम्बुधितनयाधररपत- 
माखादयन्मुरारिरयम् } अम्बुपिमथनञ्चिशं कल्यन्विफलं च सफलं च ॥ ११ ॥ श्रीधाभि 
इग्धोदधिपुण्डरीके यश्च्रीकदयुतिमातनोति । नीरोत्खदयामल्देहकान्तिः सर वोऽस्तु भूल 
भगवान्मुकृन्दः ॥ १२ ॥ वक्षःस्थटी रक्षतु सा जगन्ति जगत्मरमृतेमेरुडध्वजस्य । श्ियो- 
ऽङ्गरागेण विभाव्यते या सोमाग्यहे्रः क॑षपष्टिकेव ॥ १६ ॥ वृन्दारका यम्य मवन्ति भृङ्गा 

मन्दाकिनी यन्मकरन्दनिन्दुः } तवारविन्दाक्ष पदारविन्दं बन्दे चतुग चतुप्पदं तत् ॥ १४ ॥ 
नयत्युपनद्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणटब्यलक्ष्यया । रेव कोपारुणया रि- 
पोरुरः खयं मयाद्ित्तमिवाछपाटटम् ॥ १९ ॥ पद्यापयोधरतरीपरिरम्भटगम्रकारमीरमुद्धि- 
तमुरो मधुसूदनस्य । व्यक्तानुरागमिव सेल्द॑नङ्गसेदखेदाम्ुपूरमनुपूरयतु प्रियं वः ॥ १६ ॥ 
श्रेयः सदा दिशतु सरारसपक्षमपति निद्रायते अपि दृशो मृरामुच्मम्य । संवाह्ममानचरणा- 

म म को ज मक 
~ ----------~ 4 ज क ० 

१मारक्ष्मीः; उमा पवैती. २ चक्रम्. ३ गरदः. व्रस्य प्रान्तभागस्थाः सृत्रवर्तिकरा 

५ ठक्ष्मीः. ६ रतसीनिवसनविहीनतया लनावक्ञादिति मावः. ७ पिहितेऽ्पि * चक्ुर्ोलकरेऽन्यमार्गेण 

एण्डरीकनयनपुखादयित्वा जघनविलोकनं बरुतमय्र. < स्ध्रमू. ९ रत्तीकृतम् टृालिद्नादिति भवः. 
१० प्रातःकाटीननभसः स्वतो नीटिमलतरात्. ११ कौस्तममणिरेत मया यस्मिन् १ 9. 

१३ दरणम्. १४ सष्टः. १५ चरणष्परपननामितेनेति भावः, १६ रेमातरव्यां नालच्छपेोतपक्षा. श्रीवसि 

च नठिनच्छयेोखेक्षा. १५ महासंतापम्. १८ मुद्गः, १९ निकपम्रावा. २० सुगताः, 



२९ सुभापितरलमाण्डागारम् । भ०१] 

ुनजातहरपो रकष्मीमुसेक्षणपरः परमेश्वरो वः ॥ १७ ॥ सकठमुवनव्धोरवरमिनदो सरो- 

रनचितमिति मत्वा यः सलपादारविन्दम् । घरटयितुमिव मायी योजयत्याननेन्दौ वटदल- 

पायी मह्टं वः कृषीष्ट ॥ १८ ॥ कचकुचनुवरुकाग्रे पाणिषु ग्याएतेषु मथमजरुषि- 

त्रीसगमेऽनङ्गधाभि | ग्रथितनिनिडनीवीनन्धनिर्मोचनार्थं चतुरधिककराशः पातु वश्चक्र- 

पाणि ; ॥ ६९ ॥ विरमति महाकल्पे नाभीपथेकनिकेतनस्निभुवनपुरः रिरपी यस्य प्रति- 

त्णमात्ममूः | क्रिमधिकरणा कीटकस्य व्यवस्थितिरितयमावुदरमविश द्रष्टु तस्मै जगत्निधये 

नमः ॥ २० ॥ लक्ष्मीपाणिद्रयविरचितं मूटमृषे श्रुतीनां म्यक्तं वन्दे चरणकमलदन्मा- 

द्यस्य पुंसः । यत्रैकस्य व्यथित विना पाद्यतोयैवितीरणरा्रस्यैव मणतितरलः क्षालनं प- 
दमयोनिः ॥ ९१ ॥ अनादतनमूपतिम्रदितदस्तमलखीटृतमणीतमणिपाहुकं किमिति विस्मिता- 
स्तःपुरम् । अवाहनपरिष्क्रियं पतगराजमारोहतः करिप्रवरबृंहिते मगवतस्वरायै नमः।॥२२॥ 

दकेपातः कैमलापरनेऽस्तु भवतु ज्ञानं मनाजारुते श्रीण्डोऽयमितः सुरानिति नतांस्ताष्यण 

रिज्ञापितः | प्रेयस्याः कर तदासनं क च रुतं कण्ठः क ॒चेत्युलसछछक्षम्यावासितमानसो 
विजयते स॒पतमबुदधो हरिः ॥ २९ ॥ निर्मग्न मयाम्भपि स्मरभरादीटिः समालिङ्गिता 
केनाटीकमिदं तवाद्य कथितं राप मुधा ताम्यति । हत्युत्छपपरम्परापु रायने श्रुलला वचः 
हा्गिणः सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्टग्रहः पातु वः ॥ २४ ॥ य॑ शैवाः समुपा- 
सते हिव इति ब्रह्मि वेदान्तिनो बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः | अह 
भिल्यथ जेनशासनरताः कर्मति मीमांप्काः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेरोक््यनाथो 
हरिः ॥ २९ ॥ येनोत्थाप्य समूरमन्दरगिरिरछन्रीरतो गोकुरे राहूर्येन महाबलो सुररिपुः 
कायोदरेषीकृतः । छता त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धो बरिटीटया सोऽय पातु यु 
युगे युगपतिखलोक्यनाथो हरिः ॥ २६ ॥ मुभे मुञ्च ॒विषौदमत्र बलभित्कम्पो मरुस्त्य 
ज्यतां दावं मज प्डरीकनयने मान्यानिमान्मानय । इत्थं शिक्षयतः सयंवरविधौ ध 
नतरवात्रलनयत मतिपेधमात्मनि विधि शुण्वन्हरिः पातु वः ॥ २७ ॥ नाभीपद्म 

वपच्चतुमृखमुसोदेतस्तवाकणेनमोन्मीलत्कमनीयटोचनकटासेटनमुचेन्दयुतिः । सक्रोधं म 
ुकेो सकरुणलनेहं सुतामम्बभेः सोत्मासमणयं सरोजवसकति परयन्हरिः पातु व 
॥ ॥ ॥ निपमत्यहमुपास्महे भगवतः कामोदकीरक््षणः कोकम्रीत्तिचकोरपारणपट्ज्योति 
मती रोचने । याम्यामधेविोधमुखमधुरशररनिद्रायितो नामीपर्वलपृण्डरीकमुकुर 
कभ्बोः सपतीठृतः ॥ २९ ॥ भेक्तिमदरविटोकनमणयिनी नीरोत्परस्ध्िनी ध्याना 
| 0 ~~-------- 

~ नम 
म 

१ र्माणि; (पक्षे) रक्ष्या आसने. २ वापर (पक्ष) रक्ष्याः शब्दै. ३ रिवः; (पक्षे) रक्ष्याः कण्ट । सल. ५ "समू, ९ कुष्यति ७ सेदः (पक्ष) रिर्वम्. = वलं भिनत्तीति तम्; (पष) इन्दः 
बहु; (पक्ष) बहस्पतिः. १० सष्ठेभाव्रम्; (पक्षे) सद्धपरेन, ११ कमटलोचने; (पक्षे) विष्णं १९ शस्य, १३ भतिपरहािविरेषणानि नेचपक्े तनुपक्ष च कमेण द्विवचनैकवचनान्तानि 
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रम्बनतां समाधिनिरौर्मति "हितम प्रये । रवण्येकमहानिधी रसिकतां रक््मीटसोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां मवातिङामनं नेत्र तनुव हरेः ॥ ३० ॥ चलारः मथयन्तु विद्मढतार- 
क्ताङ्रिश्रेणयः श्रयः शोणप्रोनकोरकरुचस्ते शाक्गिणः पाणयः । भारेप्वल्नमुवो रि. 
खन्ति युगपये पुण्यवणावरीः कस्तूरीमकरीः पयोधरयुगे गण्डये च श्रियः ॥ ३१ ॥ 
आकस्पं मुरजिन्मुखेन्दुमधुरोन्मीटन्मरुन्माभुरीषीरोदात्तमनोहरः सुखयतु ता" पाशनन्य- 
ध्वनिः । टीदालद्धितमेषनादविभवो यः कुम्भकर्णव्यथादायी दानवदन्तिनां दशमुखं दि- 
कंचक्रमाक्रामति ॥ ३२ ॥ प्राम्यन्मन्दरकन्दरोदरदरीव्याद्रत्तिमिरवारिषेः कद्ठोरैरटमा- 
कुं कलयतो रक्ष्या मुलाम्भोरुहम् । ओत्ुक्यात्तरलाः स्मराद्िकसिता भधा समा- 
कुञ्चिताः क्रोधेन ज्वकिता मुदा मुङुखिताः ोरिदेशः पान्तु वः ॥ ६६ ॥ पर्कीटृतनाग- 
नायकफणाश्रेणीमणीनां गणे संक्रान्तप्रतितिम्बसवलनया तिघ्रद्रपुविक्रियाम् । पादाम्भो- 
रुहधारिवारिधिसुतामक्षणां दिदकषुः शतैः कायव्यृहमिवाचरर्ुपचिताकूतो हरिः पातु वः 
॥ ६४ ॥ प्रतयगरोन्मेषधनिहया क्षणमनमिमुखी रंत्नदीपप्रमाणामात्मम्यापारगुर्वी जनितजट- 
ठ्वा ज॒म्मितैः साङ्गभङ्गैः ! ीगाद्कं ोकतुमिच्छोः शयनरमुरु फर्णाचक्रवाटोपधानं गि्रा- 
च्छरेदामिताम्रा चिरमवतु हरेष्टिरीकिकरा वः ॥ ३९ ॥ श्रीराजीवाक्षवक्षःस्थटनिकयरमाह- 
स्तवास्तव्यरोल्छ्धाटाञ्जाननिःसरन्ती मधुरमधुञ्जरी नामिपद्रे मुररेः । अस्तोकं टोकमात्रा हि- 
यगमुखरिरोराननेष्वप्यंमाणं श्ुमान्तेन दिम्यं पय इति विबुधैः शङ्क्यमाना पुनातु ॥६६॥ 

गरुडः ॥ सोवर्णा्ितपन्रमारुतहताहि वातकान्ताकुचस्फूजेनमोक्तिकमृपणः खगपतिः पू- 
न्दुतिम्बाननः | पद्माधीश्वरपादपदायुगलस्पदोमलाङ्गानतः पाया विनतासुतो हरिर्पा- 

ठोकेकपात्रीर्तः ॥ ३५ ॥ 
रोषः ॥ बहमण्डकुम्ः ठ नगाकारं जनाद्रनं नौमि । स्फारे सत्फणनक्रे धरा शरत 

श्रियं वहति ॥ ६८ ॥ $ 
४ 

टक्षमीः। 
= + कौ श्री तच 

जयन्ति जगतां मातुः स्तनकुङकमनिन्दवः । मूकुन्दाशयपंकान्तकीमतुमश्रीविर्ा _ _ 

॥ १ ॥ पायात्मयोभिदृहितुः कपोटामटचन्द्रमाः । यत्र संकरान्तविम्येन हरिणा रिक, 

यितम् ॥ २ ॥ देवेऽपितवरणसनि बहुमाये वहति कैटभीरूपम् । जयति मपह 

१ नीता हितप्राप्तये इति तनुपक्ष च ;, २ प्द्यतः. ३ अदत्तपगपुत्रिकाप्राथकरतेन. ^ म- 

५ बहुशतीरताम्. ६ पम्रदधकामभावः. ` ७ उन्मीलनम्. ८ कुटिला. ९ ब्ैषरिरस्यानयीगामा- 

१० शेषनागक्रोढरूपम्, ११ बहत्. १२ मण्डठ, १३ ईषत्सकुचिता, १४ बहु. भी्स्याः 

१६ हरिण इवा चरितम्. 
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रञ्जानिह्षणा रमी; ॥ ३ ॥ तदपीरुतादिरगगितगरुढो हारामिहतविधिजेयति ६१ फ- 
ण्र्ातपीतश्वामो रागान्धायाः श्रियः केरिः ॥ 9 ॥ स्मेराननेन हरिणा परछहमाकारवेदि- 

नाकटितम् । जयति पुरुषायितायाः कमलायाः कंटभीध्यानम् ॥ ५ ॥ कमलाततनकमल- 

त्षणकमलारिकिरीरकमलमद्धाहैः । नुतपदकमला कमला कर्टतकमला करोतु मे कम- 

लम् ॥ ६ † किञल्वरानिरिव मीरसरोजटग्रा टेसेव काञ्चनमयी निकपषोपरस्था । पौ 
दामनी जलदमण्डलगामिनीव पायादुरःस्थटगता कमला मुरारेः ॥ ७ ॥ दन्तैः कोरकिता 

म्म्िकसिता भूविभ्रमेः पत्रिता दौम्यं पविता नसैः कुसुमिता रीराभिरुटेटिता 1 

उत्त्ग्तनमण्डटेन फटिता मक्तामिलापे हिता काचित्कतपटता सुराघुरैनुता पायात्सुधान्धेः 
मुता ॥ ८ ॥ उनुङ्गस्तनमण्डटोपरिरसत्मारम्बमुक्तामणेरनतररिम्बितमिनद्रनीटनिकरच्छ- 
यानुकारिदयुति । टनाव्याजमुपेल नम्रवदना स्पष्टं मुरारवैषुः पयन्ती मुदिता मुदेऽस्तु 
भवतां रक्षमीविवाहोत्सवे ॥ ९ ॥ आस्यते हपितं पितामह इति त्रस्तं कपाटीति च 
व्याृत्तं गुरुरित्ययं दहन इत्याविप्ेता मीरुता । पौरोमीपतिरित्यमूयितमथ व्रीडाविन- 
परश्रिया पायाद्वः पुरुषोत्तमोऽयमिति यो न्यस्तः र पुप्पाज्ञढिः ॥ १० ॥ क्रीडाभिन्नहि- 

रण्यशुक्तिकुहरे रक्तात्मनावस्थितान्दारं हारमुदारकुह्ूमरसानव्यानमव्यान्नखेः । वीरश्री- 
कुचकुम्भप्तीि टिखितो वीरस्य पश्नावलीम्तत्काटोचितमावबन्धमधुरं मन्दस्मितं पातु वः 
॥ ११ ॥ पद्मायाः स्तनहेमपदनि मणिश्रेणीसमाकपेके किचित्कवशचुकमंधिसंनिधिगते शौरेः 
करे तम्करे । सदयो जागृहि जागृहीति व्यध्वानैशरुवं गभता कामेन प्रतिबोधिताः मर 
हरिकि रोमाङ्कराः पान्तु वः ॥ १२ ॥ याद्रगनानासि नाम्बृनदगिरिरिखरे कान्तिरिन्दोः 
कटानामितयोतमुक्येन परयो म्मितमधुरमुाम्भोरुहं मापमाणे । लीरादोलायमानश्रुतिकमट- 
मिटवरह्पंगीतप्ाक्षी पायाद्म्भोधिजायाः कसुमहरकलानास्यनान्दीनकारः ॥ १३६ ॥ उ- 
ततष्ठन्या रन्ते मरमुरगपतो पाणिनैकेन कृता शतवा चान्येन वासरो विगरितकबरीमार- 
म॑मे बहन्दाः । भूयस्तत्कार्कानितद्िगृणितसुरतपीतिना शौरिणा वः श्यामाटिङकय 
नीतं वपुररप्नरपद्ाहु रक्ष्याः पुनातु ॥ १४ ॥ 

॥ सृष्रः ॥ वेमा गा विषादं श्वसनवं संनो कम्पः को वा रुसो 
नि बरमिदा जृम्भितेनात्र याहि । त्यास्यानं सुराणामिति भयशमनच्छदाना कारयि- 
कैम यश॑ रकषमीमदाद्रः प॒ दहतु दुरितं मन्थगगः पयोधिः ॥ १९ ॥ 

१. 
९ बहु दम; (प. हपम्. २ श्वासम्; (पक्ष) पवनम्. ३ महावेग, 
१९ शृ" , ५ मदयन्; (क्ष) वदस्यतिः, ६ ("१८९७ श्ीकृष्णसंनिधौ ८ वजैनम. ९ 

प ४ कं जटं पातीति तथा वर्णः; 
१८ प्रसिद्ध तद्धिदा नारकेन; (पक्ष) बठास्यदेयनाशकै- 
भयनिवारणव्याजेन, 
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बह्मा । 

तं वन्दे पदमपद्यानमुपवीतच्छयखटात् । गङ्गाखोतसखयेणेव यः सदैव तिपेष्यते ॥ १ ॥ 
नन । घोरितविततारिरुतो नामिप्तरोजे विधि- 
ति॥२॥ 

द रावतारा; । 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भृलोकमुद्विभरते दैत्यं दारयते बि छटयते क्षत्रक्षयं कृकरे । 
पौटस्त्यं जयते हंटं कैट्यते कारुण्यमातन्वते म्टेच्छान्मृ्यते दद्ाङृतिरते कप्णाय 
तुभ्यं नमः ॥ १ ॥ यस्यारीयत शस्कमीभि नरधिः ठे जगन्मण्डलं दष्टायां धरणी नखे 
दितिसुताधीशः पदे रोदसी । क्रोधे क्षत्रगणः शरे दरमृखः पाणो प्ररम्बापुरो ध्याने वि- 
शर्मू्तावधार्मिककुटं कस्मेचिदस्मे नमः ॥ २ ॥ पाठीनः कमठ; ^किटिरनरहारिः खवांछृतिमी 
गेवो रामः कंसरनिषृदनो दैरावरः कल्की च नारायणः । युप्माकं स विभूतयेऽस्तु भगवान्मे 
तुभेवाम्भोनिषावुत्ताराय युगे युगे युगपतिसैरोक्यनाथो हरिः ॥ ३ ॥. वेदा येन परमुदुता 
वसुमती षे ताप्युदधता दैलेश्यो नखरैतः फणिपतेर्लोकं वहिः प्रापितः । क््मकषत्रा जगती 
दशास्यरहिता माता छता रोहिणी हिरा दोषवती धराप्ययवना पायात्स नारायणः ॥ ४ ॥ 

मरस्य ॥ मम्रे मेरो पतति तपने तोयजिन्दाकिवेन्दावन्तर्टीने जटधिसटिटि भ्याकरुटे दैव- 
रोके । मात्स्यं रूपं मुखपुटतदारृष्टनिमुक्छवाधि श्रीकान्तस्य स्थलजलगतं वेत्यलक्ष्यं पुना- 
तु ॥ ५ ॥ वियघ्प्च्छतुच्छोच्छरितजटगभं निथिरपामपांनाथः पाथःश्युटलर्वः्थो 
वरियदभूत् । ̀  'निधिर्ासामेर्वो° दिररपतिरमूदौवेदहनश्चलत्काये यस्मिन्स जयति हरिमीन- 
वपुषा ॥ ६ ॥ जीयासुः शकुटास्तेमगवतः पृच्छच्छछो्नाटुदन्तः रातचन्दरिताम्बरतं 
ते बिन्दवः सैन्धवाः । यव्यीदृलय पतद्विरीमैरिषिनस्तेजोर्जयकं वपुः पानीध्मानवशादरो- 
चकरुजां चक्रे चिरार्यीस्पदम् ॥ ७ ॥ दिद्याद्ः शकुटाङतिः स मगव्नेश्रय्पीं मंपदं 
यस्य स्पूर्यदतुच्छपुच्छशिलरम्यनक्रीडनेः । भुम्यष्टाधिसमुच्छलज्जटमरेमन्दाकिनीमं- 

१ ठङ्गलम्. २ धारयते. ३ सक्र ४ द्रे. ५ मत्स्यः, & वहः, ५ वृद्रःः < 

९ उदकम्. १० विपुलः. ११ दद्र; १२ सूर्यः. १२ वदवानटः. यदा पानि मान्या , 

वता स्वपच्छेनोच्छादितं तषा सप्रैमपि सामूद्रं जटं वियति गत्तम्. तत्ने च रत्रवततत एत्र. त वदवानटाकररार 

दयत इयथः, १४ समुर पानीयामावरात्सस्याकाङकल्पना. तत्र च वाडवापनेः मर्मोपमेति भावः. ‰५ म 

सयाङृतेः. १६ इतस्ततं आटठोडनम्. १७ उर्ध्व गच्छन्तः. १८ तेजोव्याप्तम्- ५९ आत्रस् 

वेः, २० अश्चिरौगाणाम्. २१ यो निदौघज्वरादिरूगाक्रान्तो बहुपानीयं पित्रति तस्य परश्चात्पानी 

चिजीयते तथैतस्य वाडवरमेरपीनि भावः, २२ दोटा 
1 



मुभाषितरतमाण्डागारम् । भ्र १] २६ | 
मवतां पु- 

पङ्क स्थितिः च्छच्छो टममुच्छ मच्छटर्जटगृरत्रा | । 

॥ शीय सततं नारायणस्य ममोः ॥ ना 
वतत्रपङकनविपेहवा श्रुतीः सागरे नं असतपमतनकनिकरं दुं व 1 
त्लिधनटोकिरैः प्रतिदिशं संतप्य योवै ध पायाः पर एृणाठ त | 
हरिः ॥ १० ॥ हंहो मीनतनो हरे किमृदभे क वेपते शोचतः सिन्ञः कि वडवानरालु 
रफितः कस्मात्लमावादहम् । इत्यं न 
चिहनिरुतिपरः शरि; रिवायास्तु वः ॥ ११ ॥ पृच्छं चेदहमृत्र्याम्यनवधिस्तुच्छो मवे- 
द्बुधिः क्रीडां वेत्कल्ये मनागपि जले पीडा परं यादपामू । निखन्दो मृशमामूृशत्िति 
मरब्रह्माण्डभाण्डक्षयक्षोभाकुलितवेप एष भगवान्मरीणातु मीनाकूतिः ॥ १२ ॥ चन्द्रा 
दिल्योरंनेतरः मटमवमवस्फारष्षमतिष्ठो मात्काटा्निनिहः एयरगलगुहादष्टनिःरोष- विश्वः । अदिः एच्छोत्िताभश्चकिमुरवपूेनरचितामिमेयचनरा्धवं गगनतल- 
मरं क्षाल्यन्वः पुनातु ॥ १३ ॥ यं दष्ट मीनरूपं सुरदनरशिखायुक्तसंरक्तनेत्र | रोल- 
हिस्तीणैकणेशुमितनटनिधि नीटजीमृतवर्णम् । शवापोच्छरमानिरोपरः प्रचटितगगनं पीत- 
वारि मरार दि्रटोऽभृत्ष राहुः स भवतु मवतां मूतये मीनरूपः ॥ १४ ॥ दियं त. 
परार किल दिर्िदशनेः पीयमानं रटन्तं हवा तीरे पयोधेः करतलकलितं पूरयामाप् 
श्यम् । नादेनाक्षोभ्य विशव प्रमुदितविुधं त्रस्तदैत्यं स्र देवैरततारभः पदायेोनेः प्रहपितवद- 
नः पातु वो दत्तवेद: ॥ १९ ॥ 
मः ॥ निरवमि च निराश्रयं च यस्य स्थितेमनिवतितकोतुकमरपञ्चम् ! प्रथम इह भवान्पर वृमूतिरजयति चतुरशाटोकवलिकन्दः ॥ १६ ॥ नमस्कुमैः कूर्म नमदमरको- 

रनिकरमसपनमाणियच्छविमिरितप ञव । नरीनृन्महिभभयुभेणिरमणीयांशु- हरीपरीरम््फूजद्वलभिरपलाद्रिप्रतिमयम् ॥ १७ ॥ निप्मत्यृहमनल्पकल्पचरितस्रैरोक्य- रषागुरुः कीडाकूमंकटेवरः स॒ मगवाम्दिरयाद्मन्दा मुदम् । कस्पान्तोदधिमध्यमज्जन- वशाद्दयापप॑तः संलुर्छे यस्य वमव ैकतकणच्छाय प्रितरीतरम ॥ १८ ॥ - धत्राग्यदमन्दमन्द्रगिरिमावाग्रकण्डूयनैनिद्राछोः कमटारृतेभेगवतः श्वापानिटाः पान्तु वः। यतपुकरकलानुवर्वनवदाद्ेलाछरेनाम्भपां यातायातमतन्द्रितं जटनि्रनाद्यापि वि. १ आकारस्य. यतः तनलं मलस्यपुच्छेनोच्छाकितं सुनयाः सङ्गमवाप ततो गङ्गासागरसंगमती न. भस्यपि जज्ञ इति भावः. २ उद्टोटनम्, ३ भृरन्धम्. ४ संकीरणतया, ५ वेदान्. ६ रणाङ्गणे, ५ भृत्वा < अपटपनम्, ५ गरिष्रः १० ब्रह्मणो जातम्. दण्डि, ,११ सतरिस्मयं द्टाभिः. 
१९ व्याक्ररः- १३ तीकषदन्तैःः १४ वादयामास, )* अवस्थानम्, १६ मुकृटः, १७ लोहि- तपू. १८ अतिशयेन करिकृसन्, १९ तरुणः, २० रः १ २१ इभ ह रू ध शरनप्रसारणादि, सूः दनीरपवेतसदशमू. २२९ अकर 
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भ्राम्यति ॥ १९ ॥ दृग्भ्यां यस्य विरोफनाय जगतो द्रागीषडुत्तोहितभ्रीवायोपरि वि. 
स्ुरदरृहगणे उत्रायितायां भुवि । हा दिग्भूः किममृदमूतादितराप्कि चेति पयीकुटो हन्या- 
देष हठादधानि कमठधीशः कठोराणि वः ॥ २० ॥ यो धत्ते रोषनागं तदनु वसुमतीं खर्ग- 
पाताटयुक्तां युक्तां सवैः समुद्रीरिमगिरिकनकपस्थगुख्येनगेन्दरैः । एतदरह्ाण्डमस्यामृतधट- 
सदशं माति वशे मुरारेः पायाः कूमेदेहः मकटितमहिमा माधवः कामरूपी † २१.॥ 

वराहः ॥ हरेटीलावरादस्य दंषटरादण्डः स॒ पातु वः। हेमाद्रिकलपा यत्र धात्री छत्र 
प्रियं दधौ ॥ २२ ॥ प॒ जयति महावराहो नरनिधिजटठरे चिरं निमद्योऽपि । येनान्त्रैरिव 
पह फणिगणेबेरादुडधता धरणी ॥ २६ ॥ पातु वः कपटकोरकिशवो यस्य निश्वपितमारुतो- 
दधता | उच्छरितिमपतनेरंचीभृपत्केलिकन्दुकतुखामिढा मुहुः ॥ २४ ॥ न पङकेरारेपं कल- 
यति धंरित्रीन्ययमयान्न मुस्तामादत्तेऽप्युरगनगरभ्रंशभयतः । न धत्ते बह्यण्डस्फुटनपत- 
घृणो घधेररवं महाकरोडः पायादिति सकरपंकोचितमुखः ॥ २९ ॥ पातु ब्रीणि जगन्ति 
संततर्मकूषारात्समम्युदधरन्धात्रीं कोलकलेवर; स मगवान्यस्थैकदंष्राङरे । कर्मः कैन्दति 
मरति द्विरसन; पत्रन्ति दिग्दनितिनो मेरुः कोशंति मेदिनी ओंहजति व्योमापि रो 
टम्बति ॥ २६ ॥ पातु श्रीस्तनपत्रमङ्धिमिकरीमृदराङ्गितोरःस्थटो देवो वः म॒ जगतति- 
मधुवधूवक्त्राञ्नचन्द्रोदयः । कीडाक्रोडतनोगवेन्दुविशदे देषटरङ्रे यस्य मूमौति स्र प्रल- 
या्धिपल्वरतोत्सतिकमुस्ताछृतिः ॥ २७ ॥ दपयदेखनितम्बिनीजनमनःप॑तोपसंकोचनः 
ुयादविश्वमनश्वरं स॒ भगवान्क्रोडवतारो हरिः । यदष्ाहरकोषिकोरकुटीकोणान्तरसये- 
यसी थ्वी मा्यविदातकेतकदलाटीनेव भृङ्गाङ्गना ॥ ९८ ॥ अष्टौ यस्य दिशो दलानि 
विपुलः कोशः सुवणीचः कान्तं केपररनालमकेकिरणा भङ्गाः पयोदावटी । नां 
रोषमहोरगः प्रविततं वारानिेटीलया तदः पातु समुदरन्कवटयं कोडारतिः केशवः 
॥ २९. ॥ बिभ्राणोऽभिनवन्दुकोच्छटिं ईषटङ्रं टीट्या क्रोडाकारधरो हरिः स भग- 
वान्मूयाद्धिमूतिप्रदः । यस्योत्सि्तवतः क्षमाकमछिनीमाठम्बमानः क्षणं लोल्दाखमृणाल- 
नालतुलनां भने मुजङ्ग्रः ॥ ३० ॥ पूक्तेयौस्यति कुत्रनिद्रसुमती दंशृङ्करस्भयपी क्षो 

लोभमवाप्स्यति त्रिभुवनं रुदेरमीमिः क्रमात् । इलस्वस्पविकरपमीटितमतेः कण्ठे दु- 

ठन्तो मुहुः क्रोडाकारधरस्य कैटभनितः श्वाप्रानिष्ाः पन्तु वः ॥ ३१ ॥ भूयादेष पतां 

कसति केष र तदुपरि ३ एव. म वराहः. ५ अकरोत ६ यथा कन्दुकः 
ट्या शिष्चभिरु्किप्यतेऽकषप्ये च तथेयं भूरपि शवासवाुपररितोध्वाधःपतमैः कन्दुकतुलां तुलयतीति भात . 
७ यहं धरिया सामुद्रे पदक टटिष्यामि त्देयं मू्॑द्रपुष्यत्र विलयं यास्यतीति विचार. ८ समुद्रात्, ९, भावः. 
इवाचरति, १० नालमिवाचरति, ११ पत्राणीवाचरति, १२ दोरक इवाचगति, १३ भ ५ 
एति, १४ भ्रम् इवाचरति. १५ यथा#चन्दोदयेऽब्जानि संकरोचमा्वन्ति तथा हृदयान्मयुवध् 9 

रुहाणि निःशरका्यमवभिति भावः १६ शग, १७ निषुहेमवनम्. १८ उन्वटम्. १ [१९ अ 
मण्डलम् ; (पक्ष) नछिनम्, 



२८ सुमाषितरतमाण्डागारम् । प्र १] 

हिताय भगवान्कोटावतारो हरिः सिन्धोः छशैमपास्य यतय दशनमान्ते नरना भुवः । 
तारा हारति वारिदिम्तिठकति सलवोहिनी मास्यति की दपणति सषपापतिरहववश्च ताट- 
कति ॥ ६२ ॥ टीने श्रोत्रैकदेशे नमपि नयनयोस्तेनसि कापि नष्टे शवास्रासोपधुक्त 

मरुति जटनिधौ पादर्धाधरपीते । पोभ्रमानौकरोमान्तरविवरमतां मागेतश्चकपाणेः को- 
उकारस्य" एथ्वीमकटितविमवं वेभवे वः पुनातु ॥ ६६ ॥ सिन्धुष्वङ्गावगाह खुरविवरवि- 

कातच्छतयेप नाप्त: भरात्ताः पातापङ्गे न ुठितरुचयः पोत्रमात्रोपयोगात् । दाति 

ट् नाप्त रिखरिष च पुनः स्कन्धकण्टूविनोदो येनोद्धरि धरिन्याः सर जयति विभु- 

ताविधितेच्छो वराहः ॥ ६४ ॥ । 

निह; ॥ शत्रोः पाणानिलाः प्च वयं दश जयोऽत्र कः । इति कोपादिवाताप्राः 

पान्तु बो नृहरमैलाः ॥ ३५ ॥ प्ोज्ञवटञ्ञ्वरनज्वालाक्किटोरुपटाछटः । श्वासिप्त 
कुरकषमामृत्पातु वो नरी ॥ ३६ ॥ व्याधूतकेमरसटावकिराटववत्रं हस्तासविक्छुरितश- 
हगदामिक्रम् । आविष्कृत सपदि येन दिहरूपं नारायणं तमपि विश्वसृजं नमा- 
मि ॥ ३७ ॥ वपर्दनसंत्रमात्छनण्रं मवि रिपौ कर यात इति विस्मयात्रहितशो- 
चनः स्मतः । वृति करताडनान्निपतितं पुरो दानवं निरीक्ष्य भुवि रेणुवल्यति जातहा- 

सो हरिः ॥ ३८ ॥ चण्चटिति चर्मणि च्छरमिति चोच्छलच्छोणिते धगद्यगिति मेद्ति, 

सफुटरवोऽस्थिनि टागिति । पुनातु मवतो हरेरमरवेरिवीरोरसि कणत्करजपञजरपरकच- 
धरपनन्मानटः ॥ ३९ ॥ सप्तवरमितस्ततरसतविरहस्तहस्तादवीनिठुत्तपुररतरहतक्षतनपि- 
तवक्षःस्थटः । स्फुरहरमभस्तिमिः स्थगितक््तपति्युतिः समस्तनिर्गमस्तृतो ददरिरस्त 
नः खस्तये ॥ ४० ॥ चज्रचण्डनसाग्रभेदविगल्देवेन्द्वक्षःसरद्रकम्यक्तपुपाटरोद्र- 
टपयपप्रान्तमीमाननः । तियेकण्डकडोरमोषघटनासवीज्गतवी मवदिव्बातङ्गनिरीक्षितो वि. 
जयते वैकुण्ठकण्ठीरवः ॥ ४१ ॥ दंषासटवतत्रकन्दरटटजिहस्य हम्यारानज्वारामा- 
सुरमरिकेसरपयामारस्य दैलदहः । व्यावल्गद्रखवदिरण्यकरिपुक्रोडस्थटास्फारनस्फारम- 
सुटदस्थिपङ्कनरवकरूरा नखाः पान्तु वः ॥ ४२ ॥ सोमाधोयितनिप्पिधानदङ्नः संध्या- 
यितान्तमुलो वालाकौयितोचनः मुरनुेायितभरखतः । अन्तनीदनिरोधपीवरगरध- 

कूपनियत्तदित्तारस्फारपटावरुदढगगन ; पायात्नुभिह् : सवः ॥ ४३ ॥ विदयुचक्रकरार्के- 

सरसदामारस्य दैलयदृहः शोधनेतरहुताशडम्बरभृतः पिहास्तेः शार्गिणः । विसफू्ज्ल- 

"ल तभितकुमतङगरपोदयाः संरम्भाः सुखयन्तु वः सरनसभुण्णद्धषदधसषस ¦: ॥ ४४ | 

म नसाङ्रकुटीकोणम्विष्टात्मनि स्फारीभूतकरात्करेप्रसयपतघातधोरारृतेः । 
~~~ ~ 

न~~ = 

१२ व्याकुल २ विदारणम्. ३ भयात्. ४ नखाः 1 ५ करपचकम्ः ६ विद्तीर्णो. ५ व्या- 
न रुधिरम्, ९ अच्छादिता. १० सवैः. १११्ेदाः १२ विदारणम्. १३ सिक्ताः. 

1“:, १५ उत्सदगस्टम्. १६ गोमकरपाः, १५ र््तीभवन्. 



[म° 4 दशावताराः । ९९ 

सक्रोधं च सविस्मयं च परगुसव्रीडं च सान्तःम्मितं क्रीडकेपरिणो हरेविनयते तत्कालमा- 
ोकितम् ॥ ४९ ॥ किं कि तिहस्ततः किं नरप्शवपुर्देव चित्रं गृहीतो नैतादपकापि 
जीवोऽदुतमुपनय मे देव समाप्त एषः । चापं चापं न चापीयहहहहहहा कर्णवं न- 
खानामित्थं दैलेन्द्रवक्षः खरनखमुखरेजेधिवान्यः प॒ वोऽव्यात् ॥ ४६ ॥ मृयः कण्ठाव- 

धूतिव्यतिकरतरटोत्तसनक्षत्रमालाबलेन्दुषद्रधण्टारणितदशदिशादन्तिचीत्कारकार । , अ- 
वयाद्रो दैत्यराजम्रथमयमपुरीयानषण्टानिनादो नादो दिमिमततिमेदप्र्रपरमप्तः कूटकण्ठी- 
रवस्य ॥ ४७ ॥ अन्तःकोधोरजिंहानज्वलनभमवरिखाकारनिद्ावरीदमरोढव्रह्माण्डमाण्डः 

एथुमुवनगुहागभेगम्भीस्नादः । टप्यत्यारीन्रमूतिमूरजिदवतु वः सुममामण्डलीभिः कुषै- 
न्निधृमधूमध्वजनिचिर्तेमिव म्योम रोमच्छटानाम् ॥ ४८ ॥ पायान्मायामगनद्रो जगदखिर- 
मपो यत्तनृदपिरचिज्वाटाजाटाव्ीदं बत मुवि सकटं व्याकटं किं न भूयात् । न स्था- 
चेदाशु तस्यापिकविकटप्रयकोटिभिः पाव्यमानादिन्दोरानन्दकन्दात्तदुपरि तुहिनापारसं- 
दोहदृष्टिः ॥ ४९ ॥ 

वामनः ॥ अद्विदण्डो हरेू्ममृत्धिपतो ' बटिर्नि्रहे । विधिविष्टरपद्मस्य नादण्डो 
मुदेऽस्तु नः ॥ ९० ॥ स्ैगरन्थिविमुक्तसंपि विटसद्तःसफुरत्कोस्तुभं॑निय॑न्नामिप्ररोन- 
कुखरपुटीगम्भीरतैीमध्वनि । पात्रावानपुतुकेन विना पतानन्दमालोकितं पायाः 
क्रमवधेमानमदिमाश्च्य सुरारेवपः ॥ ९१ ॥ हस्ते राखकरिणाङ्गितोऽरुणविभाकिमींरितो- 
र्थो नामिप्रङ्कटिरविोचनयुगपरोूतशीतातपः । बा्हु्मिश्रितवहिरेप तदिति व्या 

क्षिप्य वक्यं भरविस्तरिरध्ययनैरेरन्यदिमनः पायाजगद्वामनः ॥ ५२ ॥ स्वस्ति सखाग- 
तमथ्यैहं वद विभो कि दीयतां मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दन्तं जलं दीयताम् । 
मा देहीत्युशाना्वीदधरिरयं पात्रं किमस्मात्परं चेत्येवं बहिनाचितो मखमुखे पायात्स 

वो वामनः ॥ ५९३ ॥ बह्यण्डच्छत्रदण्डः दीतिषतिभवनाम्भोरुहो नाख्दण्डः क्षोणीनौ 

तूषदण्डः क्षरदमरपरित्पष्टिकाकेतुदण्डः । ज्योतिश्क्रक्षदण्डसिमुवनविजयस्तम्भदण्डोऽद्चि- 

दण्डः श्रेयस्चैविर्रमस्ते वितरतु विद्रधटेषिणां कालदण्डः ॥ ५४ ॥ यस्मादाक्रामतो 

यां शूढमणिशिकेतुदण्डायमानादींशयोतन्त्याजभामे पुरसरिदिमटा वेयन्तीव कान्ता । 

भमिष्ठो यस्तथान्यो मुवनग्रहमहास्तम्भरोमां दधानः पातमेती पथनोदररटिततटौ पङ्कना- 

१ हिरण्यकरिपोस्तदनचरस्य चोक्ति्लुक्तयः २ क्रि भव्रमिद्यथः. ३ उजचेःस्थाणिनी. ४ उत्पद्य 

मानः, ५ सिंहः, ६ अप्निःः ७ व्याप्तम्. ८ बन्धने. ° असिनम्. १० ब्रह्मणः सामवेदध्वैनिः. 

११ यतो हर्भगवतो हदये कोस्नुममणिर्कोदितच्छविरस्यतस्तत्ममामिः कवुग्तिलं वक्षःस्यटस्यापीति काषः 

१२ "यतो हनाम कमलं वपतेऽतस्तत्र ततसुरमिगन्धलेोटुपतया श्रमरागमनं घटत एवेति भावः. र ३ ट- 

हरी. १४ शुक्रस्य. ०१५ ब्रह्मा. १४ गुणकृ्षः १७ नामिक्षप्यदाष्दण्डः, १८ निषु रिपु पा- 

दन्यासो यस्य तस्य. १९ मरकतमणिनि्ितध्वनदण्दायमानात्. २० क्षरन्ती, २१ पतात, ८१२ आ. 

र्ततलाविति भावः, 



३० सुभाषितरत्माण्डागारम् । प्र० १] 

स्य पादौ ॥ ९१ ॥ कस्तं बहन; क च (तव वपततियासिला बह्मरष्टिः कस्ते नाथो 
हलनाथः कर च तव जनको नैव तातं स्मरामि । किं तेऽभीषटं ददामि त्रिपदपरिमिता भूमिः 

र्यं किमेततरेटोक्यं भावगर्भं बदिमिदमवदद्वामनो वः म॒ पायात् ॥ ९६ ॥ 

परशुरामः ॥ कुटाचा यस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः ५७ । बभूनुरुत्स- 
मैनं पम्राः सर रेणकेयः श्रियमातनोतु ॥ ५७ ॥ कि दो्म्या रमु कौमुकोपनिषदा 

परगमपतादेन कि कि वेदाधिगमेन मालति मृगोर्वरो च कि जन्मना । किं वानेन ममा- 
दूतेन तेषा पीडां कृतान्तोऽपि वेदधि्ाणां कुरुते किमप्यनुदायो रामस्य पुष्णातु वः 

॥ ९८ ॥ नाशिप्यः किममूदरवः किमभवन्नापत्रिणी रेणुका नामूिःधमकामूकं किमिति 
वः प्रीणातु रामत्रपा । विप्राणां प्रतिमन्दिरं मणिगणोनिश्राणि दण्डाहतेनान्धीनां स 
मया यमोऽपि महिषिणाम्मांति नेोद्धाहितः ॥ ५९ ॥ पाया जमदग्निवदातिरको वी- 
रव्रताटृछृतो रामो नाम मनीश्वसे उपवे माखक्कुटारायुधः । येनारोषहर्ताहिताङ्गरुषिरैः 
संतपिताः पूर्ैना क्त्या चाश्वमसे परमुद्रवप्ना मृहन्कारीठता ॥ ६० ॥ द्वारे कस्पत- 
रुगे सुरगवी चिन्तामणीनङ्गदे पीयूपं सरप्ीपु विभवदने विद्याश्चतस्रो दश । एवं कर 
मयं तपस्यति मृगशावं पुनिः पायाद्रोऽखिढराजकक्षयकरो मूदेवभुषामणिः 
॥ ६१ ॥ नो संध्यां समुपापते यदि तदा टोकापवादाद्रयं मा चेत्क्रियते भविप्यति 
तदा राजन्यबीजे नतिः । इत्थं चिन्तयतश्चिरं मृगुपतेनिश्वासकोप्णीरृतो नेत्रान्तःमतिबि- 
म्बशोणप्तटिटः संध्याञजहिः पातु वः ॥ ६२ ॥ 

रामचन्द्रः ॥ वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डसण्डनम् । जानकीहदयानन्दचन्दनं रघु- 
नन्दनम् ॥ ६६ ॥ नमो रामपदाम्भोजं रेणवो यत्र संततम् । कुर्वन्ति कुमृदग्रीतिमरण्य- 
गृहमेधिनः ॥ ९४ ॥ सर्भणामिनदायनो योजितनयनो दास्यदिगभागे । मृहरवलोकि- 
तचापः कोऽपि दुरापः सर नीटिमा शरणम् ॥ ६५ ॥ अधिपश्चवदीकुटीरवर्तिफु तितेन्दी- 
बरपुन्दरोरुपूतिः । अपि रभ्मणटोचनेकपरस्यं मनत ॒व्ह्मरोरुहायताक्षम् ॥ ६६ ॥ 
कनकरनिकपभापता सीतयारिद्भिताद्धो नककरुवख्यदामरयामवणीमिरामः । अभिनव स्व वि- 

यन्मण्डितो मेषलण्डः रमयतु मम तापं पर्वतो रामचन्द्रः ॥ ६७ ॥ परिणयविधौ 

१ यदा ब्राह्मणेभ्यो मूर्त्त तदा तेषां खसमूमिसीमार्थ कुटप्मता ए्रासननिति माव 
य दानं दीयते तदा दानास्माग्दाठमिरत्सर्गजटं दीयते, मतसतेतवदूनं दत्त मेन समद्र उत््जलतयामव, 

पिति माव ६ धुदवियतानरदस्येन, ४ यतो महृतामनुप्हसतदा सपः स्ययदयुपकारः कस्यचि 
भवत पर मवा तत्योडापि निवाता न म्यत: शंभुप्रादेन किमिव्भः. ५ यतस्तपसासाध्यमपि साध्यत, 
॥ि = मया ततकृल नासाधि तदानेन तपता किमिति भावः. ९ शत्रवः, ७ ्ह्मेभ्ो देयेन विष 

थ. मुपमा भिक्षा स्यादप्रंग्रा्चतुष्टयम् । अगर चतुगणे प्राहदन्तकारं द्विजोत्तमाः ! त्त् 

२ यदा पाचके- 

रः 

< स्मे. 
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भङ्क्तवानद्गद्विषो धतुरगरतो जनकमुतया दत्ता कण्ठं स्वनं हदि धारयन् । कुसुमधनुषा 
पारोनेव प्रसह्य वदी कतोऽवनतवदनो रामः पायात्रपाविनयानिितः ॥ ६८ ॥ उत्फृ्याम- 
ठकोमेोत्पलदल्रयामाय रामामनःकामाय प्रथमाननिमखगुणभ्रामाय रामाने । योगारू- 
दमुनीन्दरमानपपतरोहंसाय संसारविध्व॑साय स्फुरदोनपे रघरकुटोत्तंसाय पुंसे नमः.५4 ६९ ॥ 
यो रामो न जघान वक्षि रणे तं रावणं सायकस्य प्रतिवासरं वसति स्वा तस्या ह्यहं 
राघवः । मय्यास्ते भुवनावदी परिदा दीपैः समं सप्तभिः स श्रेयो विदधातु नच्िमुवनत्रा- 
णेकचिन्तापरः ॥ ७०.॥ राज्यं येन पटान्तलग्रतृणव्यक्तं गुरोराज्ञया पायेयं परिगृह्य का- 
मकवरं घोरं वनं प्रस्थितः । खाधीनः शरिमोङिचापविषये प्राप्तो न वै विक्रियां पायाः 
स विभीपणाय्ननिहा रामामिधानो हरिः ॥ ७१॥ कारुण्यामृतनीरमाभ्रितजननश्रीचात- 
कानन्ददं शाङ्गखण्डलचापमम्बनमवागरनदरादिवरही्टदम् । चारुस्मेरमुखोछप्रजनकनासौदा- 
मिनीरोभितं श्रीरामाम्बदमाश्रयेऽसिरजगत्संसारतापापहम् ॥ ७२ ॥ कुर्मो मूटवदाट्वा- 
रवदपांराशिरतावदिशो मेधाः पववत््मूनफटवन्नषत्रूर्यन्दवः । खामिन्ब्योमतरुः कमे 
मम कियाञ्छरूेति गीं मारुतेः सरीतान्वेषणमादिशन्दिशतु वो रामः सटजः श्रियम् ॥७३॥ 
एतो द्वौ दशकण्डकण्ठकदटीकान्तारकान्तच्छ्दौ वेदेदीकुचकुम्भकुङ्कमरजःमान्द्रारुणा- 
ङद्ितो । टोकत्राणविधानसापधुप्तवनम्रारम्मूषौ भुजो देयाम्तामृरविक्रमोौ रपरुपतेः प्रयांति 

भृयांपि वः ॥ ७४ ॥ कल्याणानां निधानं कलिमिटमथनं पावनं पावनानां पायेयं यन्मुमु- 
षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । विश्रामस्थानमेकं कविवरवचमां जीवनं मजनानां 

बीजं धममस्य परमवतु मवतां भूतये रामनाम ॥ ७९ ॥ कल्याणोह्छाससरीमा कल्यत 
कुशरं कालमेघाभिरामा काचित्साकेतधामा मवगहनगतिद्धानतिदारिमिणामा । पन्दयै- 
हीणकामा ्टतननकमुतापरादरापाङ्धामा दिषु प्रख्यातभूमा दिविषदमिनुता देवता राम- 

नामा ॥ ७६ ॥ योऽद्धा योद्धावषीत्तान्सपदि पटमुनः सर्पराये पराये येनंयिनाश्रितानां 
स्तुतिरवनमितेशानचापेन चप ! लङ्काटंकारहती ककुमि ककुभि यः कान्तया परीतयाप्ी- 
दनो दूनोऽथ दृष्टः स विभुरवतु वः सःसमायंः समा्यः ॥ ७७ ॥ रक्षाणां भूरिधामनं 
भ्रितमधिपतिना मस्फुरद्रीमैतीरं स्फारं ने््ीनडेन मपमनियमितोचौपमीनध्वनेन । रीमायत्तं 

१ समृहः, २ सीता. ३ विभीप्रणस्याप्रजन्मा एत्रणस्तं हन्तीति सः. ४ वाचम्. ५ निशितम्, 

६ राक्षसान्. ७ गुद्धे. ८ शत्रवः ९ माग्येन. १० प्राप्ताः. ११ विगतः. १२ दुःस्थितम- 

नाः, १ ३ देवसभास्वामी५+ १४ ऋक्षाणाम्ट्कानामधिपत्तिना जाम्बवता; (पक्षे) नक्षत्राणामधिपतिना च- 

नरेण. १५ भीमास्तारो वानरविरेषः; (पक्षि) भीमा ताया नेचकरनीनिक्रा. १६ नेत्रा नैकेन नटेन नटना- 

्ना वानरेण; (पक्ष) नेत्रानठेन ठतीयनेत्रामिना. १७ उच्चा आपो यस्मिन्स उच्चापो मीनध्वजः समुद्रः; 

(पक्षे) उद्रत्चापो मीनध्वजः कामः, १८ रामायत्तं रामचन्दराधीनम्; (पक्ष) रामाया; पाकंया अधीनम्. 
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ररे: कमुदशुवि ट्न्नीटु्रीवमङ्गं छवङ्गं वापि सैन्यं दशवदनशिररेदहेतु श्रियेऽस्तु 

| ७८ ॥ यस्तीथीनार्भुपास्त्या गटितमलमरं मन्यते स्म स्वमेवं ाज्ञाप्ीजक्निर यन्मम | त्र 

रजःपादपूतान्यमूनि । पादस््ैन कुवज्रटिति विघटितग्रावमावामहल्या कौपस्यापूनुरूनं 

-यपनयतु सु वः श्रयत च श्रिया च ॥ ७९ ॥ ॥ 

(सीता) ॥ उन्पृषटं कचरी पत्रमकरं दष्ट हठालिङ्गनात्कोपो मस्तु पुनरिसाम्थमुमिति 

सरे ररूणां दरे । केपेनारुणितोऽश्रुपातदितिः मेम्णा च विस्तारितो दत्तो मेथि्कन्यया 

दिरातु नः क्षमं कराक्षाङ्करः ॥ ८० ॥ 

(हनूमान) ॥ अरेषङ्कापतिसेन्यहन्ता श्रीरामतेवाचरणेककती । अनेकटुःखाहतटोक- 

गोप्ता लम हनूमत सौस्यकती ॥ ८१ ॥ छृतकरोथे यसन्नमरनगरी मङ्गलरवा नवा- 

ङ्का ङ्का समजनि वनं दृश्चति सति । सदा सरीताकान्तप्रणतिमतिविल्यातमहिमा हनृमा- 
नव्यादः कपिकृठरिरोमण्डनमणिः ॥ ८२ ॥ 

(रामदष्णौ) ॥ त्रातः कौकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना । पूतनामारणख्यातः प 
मेऽस्तु शरणं पमः ॥ ८३ ॥ मर्दितरावणकंसौ सरययमुनाविहारिणौ देवौ । अर्पितविप्र- 
कुमारौ हरिपतिहैरिकेतनम्रियौ वन्दे ॥ ८४ ॥ यः पतिनामारणरब्धकीर्तिः ककिदरो येन 
विनीतदषैः । यशोदयाटंकतमू्तिरम्यातपतियदूनामथवा रपरृणापू ॥ ८५ ॥ 

फणः ॥ इन्दीवरदटश्याममिन्धिरान्दकन्दलम् । वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यहुनन्द- 
नम् ॥ ८६ ॥ देवः पायादपायान्नः स्मरेन्दीवरटोचनः । संसारध्वान्तविष्वंसहंसः कंसनि- 
पृदनः ॥ ८७ ॥ पान्तु वो नटदस्यामाः शाङ्गेज्याघातकर्कशाः । तरैरोक्यमण्डयस्तम्भाश्च- 
तारो हरिवाहवः ॥ ८८ ॥ दपणापित्तमारोक्य भायासरीरूपमातमनः । आत्मन्येवानुरक्तो 
वः शिवं दिशतु केशवः ॥ ८९ ॥ हदयं कौसतुमोद्रातनि हरेः पुप्णातु वः श्रियम् । राधा- 
मवेशरोधाय दत्तमुद्रमिव श्रिया ॥ ९० ॥ देहि मत्कन्दुकं राप परिधाननिगूहितम् । 
इति विसत्॑यत्नीवी तस्याः प्णो मुदेऽस्तु नः ॥ ९१ ॥ मीमांपरार्णवसोमं रप्तदर्क तक- 
पाप्य । वेदान्तविपिनतिहं बन्दे गोषिन्दसाभिधं ब्रह्म ॥ ९२ ॥ अवलोकितमनुमोदितमा- 
लिद्धितमङ्गनाभिरनुरागेः । अधिन्रन्दावनकुञं मरकतपुञ्जं नमस्यामः ॥ ९३ ॥ मकरीविर- 
यछ 

~~ 

१ कुमदनाप्ना वानरेण शुचि; (पक्ष) कुमुर पष्यवच्छुचि दभ्रम्. २ नीठः सु्विशच वानरी; (प) नीरा 
नीरवणा शोभना प्रीवा. ३ रशवदनरिररछेदैलिति सैन्यपक्षे स्पुटम्; न्यच श्िवप्रसादनार्थं रावणे- 
नात्मनः रिरामि च्छिन्नानीति प्रसिद्धिः. भ तेवनया, ५ पत्रमकारमू. ९ नवभया. ५७ अदयो मय- न्यः काकः; (क्ष) काठियसपंः, ८ पृतनामा पवित्रनामा रणे ट्यातश्व; (पक्ष). पतनाय राक्षस्या मारणेन प्यातः. ९ अङ्गतः, १० प्रतनाया मारणेन ठब्धा कीर्ि्येन; (पक्षे) पवि्नामा रणे ठब्पा कीर्तिश्च पेन. 
१ कालियः सैः; (षष) ष्टः काकः. १२९ यश ट । व 3 ( ५ यशादया मत्तारं तो # 

कृतो दहे पस्य, कृतो देहो यस्य; (पक्षे) यशसा दयया चालं 
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चनभङ्गया राधाकुचकटशपीडनन्यसनी । ऋनुमपि रेखां ठुम्पन्वह्छववेषो हरिर्मयति ॥ ९४ ॥ 
कठिनतरदामवेष्टनरेखासंदेहदायिनो यस्य । राजन्ति वहिग्रिङ्गा स पातु दामोदरो भवतः 
॥ ९९ ॥ विच्नोऽपि मुच शेकं निभमो वयमिति वदत्मु शिथिटभुजः । भरमृप्रविनतना- 
हुषु गोपेषु हसन्दरिजंयति ॥ ९६ ॥ नीतं नवनवनीतं कियदिति ष्टो योदया ष्णः । 

इयदिति गुरुजनसंसदि करधुतराधापयोधरः पतु ॥ ९७ ॥ राधामधुसूदनयीरनुदिनमुप- 

चीयमानस्य । प्रणयतरोरिव कुसुमं भिथोऽवोकस्मितं पायात् ॥ ९८ ॥ श्रुतिमपरे स्म 
तिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः । अहमिह नन्दं वन्दं यस्याछिन्दे परं ब्रह्म ॥ ९९ ॥ 

तप्तं कैन तपोभिः फलितं तद्रोपवाटानाम् । टोचनयुगले यासामञ्जनमापीन्निरअनं बरह्म 
॥ १०० ॥ स्तनंघयन्तं जननीमृखान्नं विरोक्य मन्दस्मितमुज्ञ्वलाङ्गम् । स्णशान्तमन्यं 

स्तनमङ्करीमिरबन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम् ॥ १०१ ॥ मुजप्मादण्ड इवो्मगामी स पातु 
वः कंसरिपोः कृपाणः । यः पाञ्चजन्यप्रतितिम्बमङ्खया धाराम्भप्तः फेनमिव स्यनक्ति 

॥ १०२ ॥ विहाय पीयुपरसं मुनीश्वरा ममद्धिराजीवरसं पित्रनि किम् । इति खपादा- 

म्बुजपानकौतुकी स्र गोपत्राटः श्रियमातनोतु वः ॥ १०३ ॥ विस्य सत्याङ्गचकरुम्मपरी- 
नि पत्राविन्यासरमिषेण राधाम् । ठीटारविन्देन तया सरोषं पायाद्धिटः कोऽप्यमिहन्य- 

मानः ॥ १०४ ॥ कु्चिताधरपुटेन परयन्वंशिकां प्रचल्दङ्गटिपद्धिः । मोहयश्निखिवाम- 

रोचनाः पातु कोऽपि नवनीरदच्छविः ॥ १०९ ॥ अतपरीकुमुमोपमेयकानियैमुनाती- 
रकद्म्बमृटवतीं । नवगोपवधूविनोदशाढी वनमाी वितनोतु मङ्गलं बः ॥ १०६ ॥ गा- 

यन्तीनां गोपसीमन्तिनीनां स्फीताकाह्वामक्षिरोटम्बमाटाम् । निश्राञ्ल्यामात्मवततरारविन्दं 

ु््नव्यादेवकीनन्दनो वः ॥ १०७ ॥ पुञ्ीमृतं प्रेम गोपाद्ुनानां मूतीमृतं मागधं य- 

द्नाम् । एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां स्यामीमूरतं बह्व मे संनिधत्ताम् ॥ १०८ ॥ आनन्दः 

मादधतमायतलोचनानामानीटमावलितकन्धरमात्तवेशम् । आपादमामुकुटमाकटितामूतीचमा- 

कारमाकट्यताममुमान्तरं नः ॥ १०९ ॥ लवं पातु नीरनटिनीदलदामकान्तः ष्णस्य पा- 

णिरसीरुहकोशवन्धः । राधाकपोटमकरीटिखनेषु योऽयं कणोवतमकमटं विपुटीचकरार 

॥ ११० ॥ अभिनवग्रवनीतप्रीतमाताघ्रनेत्रं विकचनहिनटकष्मीस्पि सानन्दवक्त्रम् । द्द 

यमवनमध्ये योगिमिध्यानगम्यं नवगगनतमा्दयामटं कंचिदीडे ॥ १११॥ अमिनवनवनीत- 

लिग्धमापीतदुश्धं दधिकणपरिदिग्धं मुग्धमङ्गं मुरारेः । दिदातु मुवनच्छ्चछदितापिच्छ- 
गुच्छ्छवि नवदिसिपिच्छाराज्छितं वाञ्छिते वः ॥ ११९ ॥ कनककटशखवच्छे रा- 

धापयोधरमण्डले नवजटधरदयामामात्मदयुति मतिनिस्विताम्। अपितपिचयमरान्तपराना मु- 

हहुरुरिकषिपञ्जयति , जनिततरीडाहा प्रमियाहसितो हरिः ॥ {५६ ॥ टटितगमना र्यो 

प कलमः र छल २ केष सति नं लं त इय रते गे माने मनौ ग्रस्य 

सः+ ठ शियः; (वक्ष) नास्याः शर्ट यस्मात्सः. 
५ 



२४ मुभापितरत्नमाण्डागारम् । म०१] 

जन्मनो जनितान्तमाः पैरतिपतदशस्ताः सैन्यो भवानपि तदरुवे । वनभुवमितो गेहादे- 
को न गच्छतु मां किनेल्प्छृदुदितः पुत्रः पित्रा जयल्यनघो हरिः ॥ ११४ ॥ देवः पा- 

यात्ययसि क्म यामुने मज्जतीनां याचन्तीनामनुनयपदैवैशचितान्यंशुकानि । रज्जा- 
टेैरष्टपवध्िरुन्िषत्यश्चवाणेगोपिखीणां नयनकृपुमेरशचितः केशवो नः ॥ ११९ ॥ बृन्दा- 
रण्ये ' तपनतैनयातीरवानीरुञजे गुजन्मशरुभ्रमरपटटीकाकटीकेटिमाजि । आभीराणां म- 

धूरमरढीनादसंमोहिनानां, मध्ये क्रीडन्नवतु नियतं नन्दगोपारटबाढः ॥ ११६९ ॥ रिरख्छा- 
यां छृष्णः श्षणमरूत राधाचरणयेोर्भनावदछिच्छायामियमपि तदीयम्रतिरूतो । इति क्री 
डाकोपे निमृतमुमयोरप्यनुनयप्रपरादौ जीयास्तामपि गृरुप्मक्षं स्थिप्वतोः ॥ ११७ ॥ 
भनेमव्यापाराकटनर्मैतुस्पशेमचिरादनुन्मीटततन्तुमकरषनायाप्मपत् । विषीदत्पाश्ारी- 
वरिपदपनयेकप्रणयिनः पटानां निमाणं पतगपतिकेतोरवतु नः ॥ ११८ ॥ कपोले पत्रालीं 
पलकिनि विधातुं व्यवपितः खयं श्रीराधायाः करकरितवर्िमेधुरिपुः 1 अभह्रकतरेन्दौ य- 
च्निहितनयनः कम्पितमुजस्तदेतत्सामध्यं तदभिनवरूपस्य जयति ॥ ११९ ॥ जयश्रीषि- 
न्यसतमहिी इव मन्दारकुमुमः स्वयं सिन्दूरेण द्विपरणमुदा भरित इव । भुनापीडक्री - 
हतकुवर्यापीडकरिणः मकीणा्ंमिन्दुजेयति भुनदण्डो मुरनितः ॥ १२० ॥ पुषणैः स्व- 
ण्व रचित्तमणिश्गे जटधिजागुलाम्मोजे भङ्खो निगमविट्परत्पज्ञरशुकः । त्रिटोकीकस्तू- 
रीतिरककमनीयो व्रनवधूविहारी श्रीृप्णो दिशत भवतां शम ततम् ॥ १२१ ॥ क्र 
याति सलु चौरिके ममुपितं स्फुटं टरयते द्वितीयमिह मामकं वहि कन्दुकं कञचु | 
सजेति नवगोपिकाकुचयुगं ममण्नन्वला्मत्पुरकपञ्ञसे जयति गोकुले केशवः ॥ १२२ ॥ 
मेधहरमम्बरं वनभुवः र्यामास्तमाटुमतत” भीरुरयं लमेव तदिमं रामे गृहं प्रापय । 
त्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रलध्यकुउद्रमं॑राधामाधवयोजयनि यमुनाकूठे रई केढयः 
॥ १२६ ॥ केोनरथस्य परहायतां करुणया गला विनीतात्मनो येनोहद्धितसत्पथः कुरुप- 
तिरे ठतान्तातिधिः | ्ररोक्यस्थितिमूत्रधारतिलको देवः मदा संपदे साधूनामपुरा- 

धिनाथमथनः स्तादेवकीनन्दनः ॥ १२४ ॥ आताप्रे नयने सपुरन्डुचमरः श्वापतो न 
श्राम्यति सदाम्मकणदन्तुरं त मृतं हतत नो लकये । पिको मेद मनः च्या र 

गजता । मनोजेन मदनेन नितान्तायन्ता भाः कानतर्यासां ताः; (पक्ष) राजन्मनोजनिः शोममानमदन- 1 1 व २ शोमायमानया या कामपरल्या सश ; वक्षि) षष्ट रतो 

सच, ५ ज्ञानं ए । क र । 1 = 
न्विरोषः, तत्स्पर ना, ८ प्रतगाः क्षिस्तेषां 1 = ८ र ~ < त केतुद्रस्य तस्यः हृष्णस्येय्थ, ९ वि- तः १० पूजितः, १ चित्रितः १२ र्ाविन्दः, १३ व्याप्तिः १ रत्री, १५ कान्तक्रोदाः, १६ नुधिष्टिस्य, १७ मास्तिः. 



[न° दरावताराः । ३९ 

इति गिरा रुष्टां भियां भीषयंस्तस्यास्ततक्षणकातरेलषणपरिष्टो हरिः पातु वः ॥ १२९ ॥ 
संसक्तानिव पातुमोपनिषदग्याहारमाध्वीरपानुत्म् जमुन्दरीकुचतेपाटीररेणूनिव । 
उन्मीटन्मुरटीनिनादबहुलमोदोपपरीदद्वषोमिदारीढमटीकबछ्वरिशोः पादाम्बुनं पातु वः 
॥ १२६ ॥ रृष्णो गोरसचौयैमम्ब कुरुते किं कृष्ण मातः पुरापानं न प्रकरोमि रमि 

किमिदं नाहं परस्रीरतः । कि गोविन्द वदल्यसो हटधरो मिथ्येति तां रव्याहिरनोषीगो- 
पकद्म्बकं विहपरयन्मुगधो मुकुन्दोऽवतु ॥ १२७ ॥ मातस्र्णकरक्षणाय यमुनाकच्छं न 
गच्छाम्यहं कस्मात्स पिनष्टि पीवरकु चदन्देन गोपीजनः । भूसंत्ताविनिवारितोऽपि ब- 
हृशो जस्पन्यशोदाग्रप्ो गोपीपाणिप्रोजमुद्ितमुखो गोपीपतिः पातु वः ॥ १२८ ॥ कापि 
त्वं वद् चौर्यकारिणि कृतः कर्तं पुरो यामिकः क वपे मुषितो सुवर्णकटशौ भूपस्य केन 
लया । कुत्र स्तः प्रकटो तवाश्चरतरे कूतरेति तत्पदयतामित्युक्ते धरतछछवीकुचयुगस्वां 
पातु पीताम्बरः ॥ १२९ ॥ रृप्ण तवं पठ फर पठामि ननुरे शास्म ज्ञायते तच 
कस्य विभोः स कखिमुवनाधीडश्च तेनापि किम् । ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनया कि मु- 
क्तिरेवास्तु ते दध्यादीनि मनामि मातुरुदितं वाक्यं हरेः पातुवः ॥ १३०॥ छृण्णवं 
नवयोवनोऽपि चपटाः प्रायेण गोपाङ्गनाः कंसो मृपतिरल्जनालमृदुवमीवा वयं गोदुहः । 
तद्याचेऽज्खिना भवन्तमधुना बृन्दावनं महिना मा याम्रीरिति नन्दगोपवचमा नम्रो हरिः 
पातु वः॥ १३१ ॥ कस्तं छृप्णमवरेहि मां क्रिमिह ते मन्मन्दिराशङ्कया मुक्तं तन्तवनीत- 
माजनपुटे न्यस्तः किमथं करः । कतुं तत्र पिपीलिकापनयनं मृताः किमृद्रोधिता बारा 
वत्मगति विवक्तुमिति संजल्पन्हरिः पातु वः ॥ १६२ ॥ स्वामी मुग्धतरो वनं घनमिदं 
बाडाहमेकाकिनी क्षोणीमावृणुते तमाटमटिनच्छाया तमःसंहतिः । तन्मे सुन्दर प्ण मुच 
प्रहस वर्सति गोप्या गिरः श्रवा तां परिरभ्य मन्मथकटाप्रक्तो हरिः पातु वः 
॥ १३३ ॥ मातः कि यदुनाथ देहि चषकं किं तेन पातुं पयम्तन्नास्यदय कदानि तच्निशि 
निश्चा का वान्धकारोदये । आभीस्याक्षियुगं निशाप्युपगता देहीति मातुः पुनवक्षोजाम्बरक- 
पणोद्यतकरः छृष्णः स॒ पृप्णातु नः ॥ १३४ ॥ अर्घेन्मीलितोचनस्य पिततः पयाप्तमकं 
सनं सद्यःमस्ुतदुग्धदिग्धमपरं हस्तेन स॑माजेतः । मात्रा चाङ्गलिलाटितिम्य चुके स्मेर- 
यमाणे मृते विष्णोः क्षीरकणाम्बुधामधवला दन्तदुतिः पातु वः ॥ {६९ ॥ गच्छाम्यच्यु- 
तं दक्षेनेन भवतः फ तृभिरुषयते कि वेवं विभनस्थयोहेतननः प्ंभावयव्यन्यथा । इ- 

लामन्तरणमं्गिमूनितघरथा्स्थानसेदारपरामाष्िष्यनपुलकोत्कराितवपुगोपी हरिः पातु वः 

॥ १६६९ ॥ मो नाम बभूव हुं तदबटा सीतेति हुं तौ पितुवीचा पञ्चवटीवने निव्तस्ता- 
% 

१ व्रृषषालः, २ नशरपक्ष्ःः ३ एनपात्रम्. ४ एकान्तगतयोः. ५ स्वना; द यथा मता 

स्वपत्रपरस्वापनाय प्राचीनाः कथाः कथयति बया यरशेदापि राम इति कश्द्राजासीदिति वदति स्म, तच्छा 

ङष्णोऽपि हुंकारं दत्तवान्. 



६६ सुमापि्रतमाण्डागारम् । प्र०१] 

महद्व । कृणोनत परातनीं निजकथामाक्ं मतरपितां सौमित्रे क धुध॑नुषतु- 
रिति परक्ता गिरः पान्तु वः ॥ १३६७ ॥ कोऽयं द्वारि हरिः प्रयाह्युपवनं शाखामृगस्यात्र 

ष द्प्मोऽहं दयिते विभेमि सुतरां ठष्णादहं वानरात् । रपेऽहं मधुसूदनो बरन लता 
तमिव पुप्यानितामित्यं निषैचनीकतो दयितया दीणो हरिः प्रतु बः ॥ १६८ ॥ पीठे 
वीटनिपण्णवारकगरे तिष्न्पमोपाटको रयन्त्रान्तःप्थितहुग्वमाण्डमवमिद्याच्छाद्य षण्टा- 

रवम् । वक्त्रोपान्तरताजटिः कृतरिरःकम्पं पिबन्यः प्रयः पायादागतगोपिकानयनयोगं- 

ण्डुपफृत्कारत् ॥ १६९ ॥ पंद् ल्तयने स्मरामि सतर मावो भवत्कुन्तले नीटे मुह्यति 

नि करोमि म॑लतिः कीतोऽम्मि ते विभ्रमैः । दत्यु्सवप्वचो निशम्य सरुषा निभर्सितो 

राधया दृष्णम्तत्परमेव तद्वयपदिशचन्कीराविरः पातु वः ॥ १४० ॥ दृष्टया केशव गो- 

पैरागहतया करिचिन्न दष्टं मया तेनात्र स्वटिताभ्मि नाथ पतितां फ नाम नालम्बसे | 

एव्लं विफपृथितनमनां सरवटानां गिर्गेप्यिवं गदितः 'टेशमवतादधोठे'* हरिश्चि- 
रम् ॥ १४१ ॥ केयं भाग्यवती तवोरमि मणी वृपेऽभवर्णं विना छृतास्याः मरथमं विना 
क सहनो वर्णो मणेस्ताटशः । स्रीरूपं कथमस्य टिद्गनियमात्टच्छामि वध्वाृति मुण्े 
लत्मतिविम्बमिल्यपल्पन्राधां हरिः पातु वः ॥ १४९ ॥ यांद्षट्र यमुनापिपापुरनिशं 

यहो गवां गाहते विद्युानिति नीलकण्ठनिवहो यां द्र्टुमत्कण्ठते । उत्तंसाय तमालप- 
वमिति च्छिन्दन्ति यां गोपकः कान्तिः काटियरासनस्य वपुषः सा पावनी पातुवः 
॥ १४३ ॥ श्रीमद्रोपवधृस्वयंग्रहपरिपयङ्ेपु॒तु्गस्तनप्यामदोद्रक्तिऽपि चन्दुनरजस्यद् 

वहनमौरमम् । कश्चिनोगरनातरागनयनहन्दः भ्रमति श्रियं विभरत्कामपि वेणुनादरसिको 
जाराग्रणीः पतु वः ॥ १४४ ॥ कण्टारिङ्गनमङ्गलं धघनकुचाभोगोपमोगोत्पवं श्रो- 
णीमेगमसोमगं न सततं मतमरयमीनां पुरः । प्रापनं कोऽयमितीप्मेव यमुनाकृे बलाद्यः 
सयं गोपीनामहरदुकृटनिचयं ष्णः स पुष्णातु नः ॥ १४५ ॥ रृप्णेनाम्ब ॥ गतेन रन्तु- 

4 ५६२ सेच्छया सतयं कपण क्िमिवमाह टी मिथ्या पदयाननम् । शद 
रीति विकसिते च वदने दष्टा समस्तं जगन्माता यम्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः श्री- 

1 ॥ {४९ ॥ अम्ब श्राम्यति तिष्ठ गोरम्मरं मथ्नामि मन्थानकं पराहम्न्य स्थितमीः भ ०८ 
-------~----~------- ---------- 

--------~-~~---- ~~~ ----~--.. --------- ~~~. ~-~-~-----~ू-+--, 
-~-~--~----> ~. 

१ वानः; (पक्ष) ष्णः कष्णवर्णः. (पः क 
मासम) रणवः (ठ दरनामा, ३ परपर (ष्ठ) मपमूदननामा, » ४५ उ्नुपञ्रः, रिक इति प्रिद्धः. ५ दे रमे; (पक्ष) प्दष्पे. ६ प्रज्यः ठ गेपे समिय 

आमाक्तस्तः 7). (तत) ५ = ^~ (^ ^ ५५ `“ 

त्वम्; प्रक्ष) पतनं स श र 2 

ताम्. ११ स्रीणमूः (पक्ष) ब ¦ (पक्ष) बल्हितानाम्. १९ ससूचनमू. १३ गोरः ५ १५ यटमदः, १६ विकास, सूचनम्, १३ गोस्थानम्. १४ रमणीयः 



(भ०१ , दशावताराः। ॥ 

वरं सरभसं दीनाननो वसुकिः सूयं वैमदाखया दरगणः ानन्दसुयद्रयं सहः भर. 
तत यं प्र बोऽस शिवदो गोपारबारो हरिः ॥ १४७ ॥ काडिन्याः पुठिनिषु केखछ- 
पितामुत्छज्य रास रपं गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्रुकटुषां कंसद्विषो राधिकाम् । तत्पादप- 
तिमानिवेशितपदस्योदूतरोमो द्रतरुण्णोऽनुनयः मपरचरदयितादष्टस्य पुष्णातु वः ॥ १४८ ॥ 
कसं ध्वंसयते मुरं तिरयते हंसं तथा दिसते बाणं क्षीणयते बरं लवयते पण्ड त॑था लुते । 
भौमं क्षामयते बलद्रटमिदो दपं पराकुवेते छिष्टं शिष्टगणं प्रणग्रमबते दृप्णाय तुभ्यं नमः 
॥ १४९ ॥ रापोष्ासमरेण विग्रममृतामौमीरवामभवारभम्य्णे परिरभ्य निर्भरमुरः मेमान्धया 
राधया । साधु लहदैनं सुधामयमिति व्याहत गीतस्तुकतियाजददरटनुम्नितः स्मितमनोहारी 
हरिः पातु वः ॥ १५९० ॥ साकूतम्मितमाकुलाकुलगलदम्ममछापितमूवीफमलीरदरि 
तमुनामूराधद्टस्तनम् । गोपीनां निभृतं निरीक्ष्य ललितं कांचिचचिरं चिन्तयन्नन्तर्मुधमनोह- 
रो हरतु वः छशं र्वः केशवः॥ १९१ ॥ तिर्क्ण्ठवियोलमोटितरलेत्तमस्य वंशोचरद्ीत- 
स्थानरृतावधानट्टनालकषेनं संरक्षिताः । सर्मधं मुमृदनस्य मधुरे राधामुखेन्दौ म॑दुसपन्द 
प्विताश्िरं ददतु वः क्षेमं कयक्षोभयः ॥ १५२ ॥ वृष्टिवयाकुट्गोकुलर्बिनरपरदुद्य 
गोवधेनं वि्रदरछववह्मामिरथिकानन्दाचचिरं जृभ्बितः । कंदरपेण तदिताधरतरीमतिन्द्रमद्रा 
कितो बाहूर्गोपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांमि कंसद्धिषः ॥ १९३ ॥ राधामुग्धमुखारकिन्दर्मधुप- 
सेटोक्यमौरिस्थटीने्योचितनीटरत्नमवनीमारावतारक्षमः । स्वच्छन्द वजमुन्दरीजनमन- 
स्तोषपरैदोपश्चिरं कंसध्वंसनधृमकेतुरवतु लां देवकीनन्दनः ॥ १९४ ॥ कि विभ्राम्यति 
प्णमोगिमवने ण्डीरमूमीरुहि भ्रातयांतनि न टष्टिगोचरमितः सानन्दनन्दा्पदम् । रा- 
धाया वचनं तदध्वगमुखान्नन्दान्तिके गोपतो गोविन्दस्य जयन्ति सायमतिथिपराशस्त्यगमा 
गिरः ॥ १९५ ॥ सान्द्रानन्दपुरंदरादिदिविषदन्देरमन्दादरादानग्ेमुकेनद्रनीमणिमि ; `स 

दरशितेन्दीवरम् । स्वच्छन्दं मकरन्दमुन्दरगलन्मन्दाकिनीमेदुरं श्रीगोविन्दपदारविन्दमः 
रामछन्दाय वन्दामहे ॥ १९६ ॥ परतर्मीटनिचोरमच्युतमुरःसंषतिपीतांशुकं राधा- 
याश्रकितं विोक्य हसति सरं सलीमण्डटे „ त्री ाचचर्मवलं नयनयोराधाय राधानने 
स्वादुस्मेरमुखोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दासजः ॥ १५५७ ॥ प्रीति वस्तनुतां हरिः कुवल 

न +~ ~~ 

१ समुद्रमथने रज्जकृतस्य मम पुनरपि स एव मेकः प्रसङ्ग अगत इति त्रसेन. २ मम सपत्नी करा- 

बिदुद्धविष्यतीलसूयया. ३ अमरृतप्रातिर्मिष्यतीति धिया. ४ निगदो भत्रिष्यतीति बु्वा. ५, गगम. 

९ सफलः. ७ गोपिक्रानाम्. ८ समीपम्. ९ प्रक्रट्म्. 1० उच्ैःक्रता. ११ जुम्भणादन्छटन- 

यथः. १२ गोप्यमा्मू. १३ तरणः. १४ अव्यक्तम्. १५ किचिचटनं वथा स्यतत ९ 

क्षण्. १७ अनगागः, १८ नीटलादध्ररपानक्र्तलान्च. १५ अटक्रारः, ९० गात्रभ दि 4 

न्तीति भावः. `२१ कष्णश्वासौ मोगी संप तस्य मवने; (क्ष) कृष्णस्य भोगिनः पूणो विराम. 

२२ भाण्डीरनान्नि वर्करः २३ संगोपन' कुर्वतः. २४ सरिति एन्दीवरभ्रमो यत्र. २५ नाराय. 

२९ वन्नम्. २७ परिधानीकृत. >८ कटाक्षः. 



८ सुमापितर्रमाण्डागारम् । म०१| 

वीडेन सारणे राधापीनपरयोधरस्मरणकत्करुम्मेन सभेदवान् । पत्र बिभ्यति मीरि 

गमपि किम तदारोकनाद्चामोदेन मितं जितं नितममृंयालीलकोटाहलः ॥ १५८ ॥ 

माप्य मधि स्वयंवरपरां क्षीरोदतीरोदरे शङ्के सुन्दरि कालकूटमपिबन्मूढो मृडानीपतिः । 

थं पुकथाभिरन्यमनसो विक्षिप्य वों राधायाः स्तनकोरकोपरि ठप्नेत्रो हरिः पाठ 
‡ || १५९ ॥ वामांपस्थटनचुस्िङ्ुण्डटरुचा जातोत्तरीयच्छविं वं्षीगीतिभवश्जिभङ्खवपुषं 

7रास्यीलापरप् । विचित्छम्तशषिखण्डरोखरमतिल्िगधाटिनीटालकं, राधादिममदाशताः 

तमहं वन्दे किशोरा्तिमर् ॥ १६० ॥ अन्तमोहनमौिषेनवलमन्दारविसंसन । 

-पन्धाकर्पणदरष्टिटपणमदामन््रः कुरङ्गीदृशाम् । टप्यदानवदूयमानदिविषहुवारदुःखापदां 

शः कंपसिपो्व्यपोहयतु वोऽश्रेयांपि वंशीरवः ॥ {६१ ॥ मोटी केकिशिखण्डिनी म- 

धूरिमा धाराधरे वंशिनी पीनांमे वनमाटिनी हदि टप्रत्तारण्यकल्छोहिनी । श्रोण्यां पी- 

तदुकटिनी नरणयोर्व्ययस्तविन्यापिनी टीखा काचन मोहनी विजयते दृन्दावनावािनी 

॥ १६२९ ॥ मालाकहमनोज्ञकुम्तरभरां वन्यपरमृनोकषितां शठेयागुरुसक्तचित्रतिरकां श 
शवन्मनोहारिणीम् । टीरवेणुरवापतेकरपिकां ठावण्यरक्ष्मीमयी बालं बाल्तमाठनील- 

वपुषं वन्दे परां देवताम् ॥ १६६ ॥ अंाटम्वितवामकुण्डटधरं मन्दोन्नतप्रूरतं किचित्कु- 

ितकोमलाधरपुरं साचिमारीक्षणम् । आलोटाङ्ुटिपछ्छेमूरटिकामापृरयन्तं मुदा मूचे. 

कल्पतरोखिभङ्गटसितं ध्याये नगन्मोहनम् ॥ १६४ ॥ असिमन्कुज्े विनापि प्रचरति परव- 
नामैते कोऽपि नूनं पयामः कि न गवेल्यनुमरति गणे मीतभीतेऽभकाणाम् । तसिन्रा- 
धासो वः सुखयतु वरिपहटीटया केटमाछ्यातन्वानो मृगारिभवटघररपरारावरौद्राचिदाना- 
न् ॥ {६९ ॥ अङ्गुल्या कः कपाटं प्रहरति कृटिटे मधवः कि वसन्तो नो चक्री किकु- 

टासे नि भरेणिधरः कि हिनिहः फणीन्द्रः । नाहं परोरहिमदी किमुत संगपतिनो हरिः 
कि कपीन्द्र इलयवं सल्यमामाम्रतिवचननितः पातु वश्चक्रपाणिः ॥ १६६ ॥ बृन्दारण्ये चर- 

न्ती विभुरपि सततं भृभूवःखः सृजन्ती नन्दोतूताप्यनादिः रिश॒रपि निगमेदक्षिता वीक्षिता- 
पि । विद्य्षावनदोन्नमदमलमहाम्भदपतच्छायकाया माया पायादपायादविहितमहिमा 
कापि पताम्बरी वः ॥ {६७ ॥ नामोद्तासिामो दमनियमयुनां यः मकामोदवाहस्यामो 
दप्यपामोदयमिटितयशोषारया मोदते यः । वमोदन्यापरदामोदरतरलटशां दत्तकामोदयो 
यः सामोद; श्रीटलमौ दलयतु दुरितं सोऽत्र दामोदरो वः ॥ १६८ ॥ 

अलमभद्रः) ॥ निपपाचागु दिमांशुमण्डटमधः पीला तदन्तःपुषां छतैनं चषकं हसन्निति 
५ ` दा सतिः २ चत्रटः, ४ साधु साध्विति रिरकम्पनम्. ५ गुभ्फितम्, ५ अ. वावि, ५, द्वामत् < रक्ष्पीपरतिः; क्षे) वसन्तः" ९ चक्रधारी; कषे) कृटालः. १० वि. ष्णुः; (पक्षे) रेपः. ११ कृष्णपक्षे ऽदि: काटियः- गरदपक्तऽरि+ व 

वानः ५९ कयः; गरुवपक्िः तपै, १९ गरुडः, १३ विष्णु; (ते) 



[म०१ दशावेताराः | ३९, 

हलापानाय कोतृहरात् | मो देव द्विजराजि मादी सरास्प्शोऽपि न श्रेयते मां मञ्ेति 
तदधितो हरधरः पायादपायाजगत् ॥ १६९ ॥ मरमोच्नामितरेवतीमुखगतामाखाद्य काद् 
म्बरीमन्मत्तं क्रचिदुत्पतत्कचिदपि भ्राम्यत्क्राचत्मरस्खटत् । रफापाङ्गमधीरटाङ्गाटमटिर्यामा- 

म्बराडम्बरं करां नः कवीकरोतु सकटं पाकाभिरामं महः ॥ १७० ॥ उष्णा क- 
चिदकैधामनि मनाड्द्राटु शीतानिटे हाटानां गृहयालु चुम्बदपरुछनालुं जयमुर्प् । 
निलयं निप्पतयाु तियेगवनीशय्याशयालु क्षणं मीतिभ्यः स्परहयाल धाम धवलं दनि 
दयाल श्रये ॥ १७१ ॥ 

(रुक्विणी) ॥ शष्याशेपतनुं सुददोनकरः सवाङ्गरीलानिततरैलोक्यां चरणारविन्दटसिि- 
नाक्रान्तखेको ह्रि । बिभ्राणां मवमन्दप्मन्दररुच चन्द्रातम चक्षरधत्म्थाने यां खतना- 

रपर्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात् ॥ १७२ ॥ 

(राधा) ॥ राधा पुनातु जगदच्युतदत्तचित्ता मन्थानमाकटयती दधिरिक्तपात्रे । यम्याः 
स्तनस्तबकनूनचुकटोलदषट्दगोऽपि दोहनधिया वृषभं दुदोह ॥ १७६ ॥ पुथाधाप्नः का- 
न्तिस्तव वदनपदकरुहगुणेजितेव म्टानचं चरजति सहमा प्राणदायिते । वदल्येवं कान्ते दिवस- 
विरहातदङ्कवकिता तदद्धे संख्या तव दिशतु राधा प्रियदतम् ॥ १७४ ॥ 

(नन्दकः) ॥ सान्द्रां मुदं यच्छतु नन्दको वः मोठासरक्ष्ीपरतितिम्बगभेः । कुर्न्ननप्त 
यमुनाप्रवाहप्रटीटराधाम्मरणं मुरारेः ॥ १७९ ॥ 

वेणुः) ॥ केङ्कारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापकीनां रर ्ङ्कारो रतिमञररीमभृटिहां 
रीराचकोरीष्वनिः । तन्व्याः कश्चलिकापपरारणमुनाक्षेपस्लत्क ्णक्राणः मेम तनोतु वो 

नववयोलाध्याय वेण॒स्लनः ॥ १७६ ॥ 

बुद्धः ॥ पैट्चकररमभोवनार्परिगतं हतपद्ममध्यस्थितं संपरयज्छिवरूपिणं लयवशादा- 

त्मानर्गध्याभ्रितः | यप्माकं मधृसदनो ब॒धवपुधारी स मृयान्मृदे यस्ति्ठत्कमटाप्तने ठतर- 

चिबुद्ेकरिङ्गरुतिः ॥ १७७ ॥ रेतोरक्तमयान्यमूनि मविनां विप्मत्पर्णोदराण्यारोक्येव 

कठेवराणि विगत्तोयाद्गरन्धाणि यः । मायाजाटनि् न्तरितानि धरृणया नोन्मीटयव्यक्षिणी 

नि््यी्रणिधाननिश्चलमति्ुदये स बुद्धोऽस्तु वः ॥ १७८ ॥ ध्यानव्याजमुपेत्य नि- 
यि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं परयानङ्रारातुरं जनामेमं ततापि ना रक्षतत मि 

याकारुणिकोऽसि निरमुणतरस्वत्तः कुतोऽन्यः पुमच्छ्यन्मारवभूमितत्यमि हितो बद्धो 
जिनः पात् वः ॥ १७९ ॥ ब्रा पद्याप्तनं यौ नयनयुगमिद न्यस्य नापतात्रदशय दा 

.--_--------------
-- 

१ चन्द्रेण प्राथितः. २ शब्दः. मलाधार-स्वाधिष्रान-मणिप-अरनाहतःतरियुद्धि-भाक्ञारं गानि षट् 

प्राणि. ४ परिपाटी. ५ वाप्षना. ६ व ७ चितकाग्यव्यात् < स्थितः, ९ जद्राया 

८ ग तु सेर यत्र जङ्गया । पद्मासनमिशरि प्रोक्तं तदासिनविचक्षणः ॥ 1 ज्ञानी. ११ ज्ञानम्. 

संसारिणाम्. १३ बद्धानि. १४ चैतःसमाधिना, 
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तौ न शान्तौ समरममिटितौ चनद्मृयौस्यवातौ । पदयन्न्तरवशुं किमपि च परमं ज्यो- 

तिराकारहीनं सौख्याम्भोधौ निमय्ः स दिशतु मवतां ज्ञानवीधं ठधोऽयम् ॥ १८० ॥ 

कमिनाङृप्य चापं हतपयुपटदं वरगुभिमार्वीरिभरभङगोतसेषनुम्भारिमतललितटरा दिव्यनारी- 

नेन । सिधेः भदरोततमङ्केः पृलाकरितवपुषा विस्मयाद्वाप्वेन ध्यायन्यो योगपीठादचरित 

इति वः पात दृष्टो मुनीन्द्रः ॥ १८१ ॥ 
कर्कि; ॥ उयतकरकरवाटः शकतिमिरष्वं्ने महानिपुणः । कर्किहरि्ैः पायादपा- 

यतः कटिनिदान्तोत्यः ॥ १८२ ॥ यवनीनयनाम्बुधोरणीमिरधरिणीनामपनीय तापवहिम् । 

मह्ृतद्रमतेकमाचरनतं तकरं प्रणमामि निर्विकल्पम् ॥१८३॥ मरृद्धाभितरंगमुन्मदगजगा- 

टमगसम॑ मटव्यावह्गतस्फटपुण्डरीकनिटयं ङिष्डीरपिण्डावाटिम् । मटेच्छानीक्रमहार्णवं सुवरि- 

पलं सङ्कामकल्पावधौ यश्रौवाभनिरिवाभवदयतु स वः ल्कानि कल्की हरिः ॥ १८४ ॥ 

सूयः । 
सण्डितानेत्रकंनाटिमश्नरजनपण्डिताः । मण्डिताषिटदिक्प्रानाश्रण्डांशोः पान्तु भा- 

नवः ॥ { ॥ शुकतुण्डच्छविप्रवितुश्रण्डरुचः पृडरीकवनवन्धोः । मण्डटमुदितं वन्दे कुण्ड- 
ट्मावण्डटाशायाः ॥ २ ॥ अतिविततगगनप्रणिप्रपरणपरिमुक्तविश्रमानन्दः । मरुदुछ्ा- 
पितप्रौरमकमलाकरहासकद्रविनेयति ॥ ३ ॥ प्राचीकुङ्कूमतिरकं पूरवीचररोहणेकमाणिक्य- 
मू । त्रिमुवनगृहैकदीपं वन्दे छेकरेकटोचनं देवम् ॥ ४ ॥ कटुभिरपि कठोरचक्रवाकोत्क- 
रविरहञ्वरशान्तिशीत्ीर्थः । तिमिरहतमयं महोमिरजज्यति जगन्नयनौघमुप्णमानुः ॥ ९ ॥ 
द्वि्बमम्बरमणियेदपां अूतिनक्तं निपिञ्चति यदमिदिखामु मासः । ग्योत्त्ञा निशासु हि- 
मधान्नि च यन्मयूलाः एषा पुराणपुरुषः प॒ नमोऽस्तु तस्मै ॥ ६ ॥ यो सक्ततामतितरामतुलं 
दधानो दिकमौददारनृहमोहनवाप्तवाप्ः । योषिद्यीपतिविदम्बनमृत्स शश्वत्पायाद्पायस- 
मुदायहरो रविनेः ॥ ७ ॥ बहयाण्डतेपुटकरेवरमध्यवत्ति नेतन्यपिण्डमिव मण्डटमस्ति 
यस्य । आटोक्रितोऽपि दुरितानि निहन्ति यस्तं मा्ण्डमादिपुरुपं प्रणमामि नित्यम् 
॥ < ॥ पिन्द्रहया रएशनति करिणां कुम्भस्थमाधोरणा मिद्धीपछवशङ्कया विचिनुते 
्हमद्रोणिषु । कान्तकु्मकाष्या करतले मृदरनिि टभ्रं च यत्तत्तेजः प्रथमोद्रवं अम- 
कर सारं चिरं पातु वः ॥ ९ ॥ एकसिन्नयने मृशं तपति यः काठ स॒ दाहक्रमो येनात- 
नयत यत्मकाशप्मयेनेां षदं हुटमप् । पता व्योमावयदप्य यन्न विदिता टके गतिः 
शाश्वती शरमूषःदुरतेवितोऽपि हि महादेवः स॒ नस्रायताम् ॥ १० ॥ नम्भारातीभकुम्भो- 
वमिव दधतः ान््रमिनदरेुं रक्तः सिक्ता सवोधेह्दयगिरितशीधातुधाराद्रवस्य । आ- 

१ शरीरे. २ फनपिण्डः, द तेण्डयतु, ८ पापानि." ५ नागिकातिजोषा € कण्ण ७ एम. 
दिशः. ८ इन्द्रः. 
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यान्त्या तुस्यकाटं कमलवनरुचेवारुणा व विमूलै मूयासुमासयन्तो भुवनमभिनवा भा- 
नवो भानवीयाः ॥ ११ ॥ भक्तिप्रहाय दातुं पुकुसपृरकुटीकोटरक्रोडीनां रक्ष्मीमाक्रष्ट- 
कामा इव कमल्वनोद्वाटनं कुषेते ये । काटाकारान्धकाराननपतितनगत्साध्वतध्वंसकल्याः 
कल्याणं वः क्रियासुः किरलयरुचयस्ते करा भास्करस्य ॥ १२ ॥ साटोपव्योमहष्टो- 
पितरजनिवणिङ्ायकोन्मुक्ततारा मुक्ताहारापहारात्तररखगरवमोत्थिताकीपिशान्यै । कैरष- 
्म्भोजकुम्मोद्रकुहरनहिनिःपरत्वटृदाटीकारग्यारीं करेणाकट्यतु दिनकृत्कल्मषोन्मूरनं 
वः ॥ १३ ॥ चक्री चक्रौरपङ्कि हरिरपि च हैरीन्धूभिषष्यनान्तानेक्ं नकषत्रनाभोऽरुण- 
मपि वरुणः कनराग्रं कुबेरः । रंहः सद्व: सुराणां जगदुपरृतये निलयुक्तस्य यस्य स्तौति 
भ्ीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः .पोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥ १४ ॥ कि च्रं किंनु चतं तिल- 
कमुत तथा कुण्डलं कोस्तुभो वा चक्रं वा रीरिजं वेल्यमरयुवतिभिरयद्रटिदेपिदेहे ! उध्वं 
मोटो ठलटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दष्टं पायात्तदोऽफमिम्बं पर च दनुन- 
रिपुषैमानः क्रमेण ॥ १५ ॥ रीणेध्रौणाद्धिपाणीरखणिमिपेषोर्वधरान्यक्तपोषान्दीरषधर 
तानवोधेः पुनरपि धटयल्येक उछ्छघयन्यः । धर्मोप्तस्य वोऽन्तद्िगुणरथनघृणानिघ्तनिर्िघ- 
वत्तेदे्ताधः सिद्िंषरविदधतु णयः दीघ्रमंहोविघातम् ॥ १६ ॥ 

(किरणाः) ॥ सिन्द्राणीव सीदत्छृपणकुलवधुमृि ये संचरन्तः प्रेक्ष्यन्ते दिक्षु शेर 
शिखरमुवि ठप्त्पदारागाङ्करा यैः । धुन्वन्ते ध्वान्तधाराः सह द्रितचयदूरदद्याः सदस्याः 
पान्तु तां पद्मबन्धोरकरणकिरणाः पूरणाः पद्मबन्धो; ॥ १५ ॥ 

(तुरगाः) ॥ अवतु नः सरवितुप्तुरगावी ्मतिटद्विततुङ्गपथोधरा । स्फुरितमध्यगतीरु- 

णनायका मरकतैकलतेव नमभ्रियः ॥ १८ ॥ 

चन्द्रः | 

राल्यन्तमरविन्दबनानि क्षाङ्यन्तममितो भुवनानि । पाटयन्तमथ कोककुटानि ज्यो- 
तिषां पतिमहं महयामि ॥ १ ॥ रविमावसते सतां क्रियाय सुधया तयते सुरानपि । 

तमसां निशि मूैतां विहन्त्रे हरचूडानिर्हितात्मने नमस्ते ॥ ९ ॥ स्वभोनुपतिवारर्पीरणमि- 
~~~" ---- ----~ ~ -~--------- ~~~“. ~--------- ~~ ~ ~~ 

१ क्रयविक्रयस्थानम्. २ विष्णुः; ३ कीटक. ४ इन्द्रः ५ अश्वान् ६ यानमुख, ५ च. 
कर, € युगंधर ९ वेगः. १० चूडारलम्. ११ यतो विष्णोनामिदेशे कमलं वतते. १२ वामना- 

छया. ` १३ कुष्टरोगविश्षीणेनासिकापादपाणीन्, १४ क्षतविरिष्टैः; १५ रगीरः. १६ चिरकाटं र 

स्तान्. १७ सूर्यस्य. * १८ सततकृपा.* १९ दमयः. २० पापम्, २१ मूधाः; (पक्ष स्तन. 
२२ अरुणरूपो नायकः सारथिर्वस्याः; (पक्षे अरुण आरक्त नागरको हारमध्यमणिः. २१ स॑तुरंगमाणां 

हरितवणैत्वादिदयर्थः. २४ गिठनम्. 
६ 
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ठदन्तोषयनत्रद्रवश्वप्राडीष॑तयादुदीधितिसुधापररंसतुषारदुतिः । रप्पेप्वास्नतल्ियापेरिण- 
यानन्दामिषेकोतसवे देवः माप्तप्रहलधारकट्शश्रीरस्तु नस्तुषटये ॥ ३ ॥ 

पृथिवी । हि 
सर्गोकौभिरदोनिवापिपुरुषारन्धातिरुदाध्वरणाहाक्रारवषट्क्रियोत्थममृतं खादीय आ- 

रीयते । आ्नायमवेरंछृतिनुपेऽष्ये मनुष्यैः शरुमेिवयक्षेत्रसरितपवित्रवपे द्ये ४- 
नमः ॥ {१ ॥ 

इति श्रीचुमाषितरलभाण्डागारे प्रथमं पकरणं समाप्तम् । 

१ कित्त्वम् (त~ धिदरकरणसाधनम्. २ दर - = तव ; न्त् शुन 

६ देवैः तदशनकृतविकरपरम्पर, , ३ प्तनशीटा, ४ मदनः, ५ विवाहः, 



प्रकरणम् २। 
----->0 <अ 

सामान्यप्रकरणम् । 

सुभाषितप्रशसा । 

माषाघु मुस्या मधुरा दिन्या मीवोणमारती । तस्माद्धि कल्यं मधुरं तस्मादपि पुमापि- 
तम् ॥ १ ॥ सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च टीकया । मनो न भिद्यते यस्य स योगी द्यथ- 
वा परुः ॥ २॥ सुमापितमयद्रव्यसंग्रहं न करोति यः । प्रस्तावयत्ते पमापते कां प्रदा- 
स्यति दक्षिणाम् ॥ ३ ॥ संमारकटुब््षस्य दवे फटे ह्यमृतोपमे । पुभाषितरमाखादः संगतिः 
पूजने जने ॥ ४ ॥ सुभाषितरमाखादजातरोमाञचकशुकाः । विनापि कामिनीपृङ्गं कवय 
पुखमापते ॥ ९ ॥ एथिव्यां त्रीणि रतानि जलमन्नं समापितम् । मृदः पाषाणखण्डेषु रत 
संज्ञा विधीयते ॥ ९ ॥ धर्मो यरो नयो दाक्ष्यं मनोहारि पुमापितम् । इदयादिगुणरतानां 
संग्रही नावसीदति ॥ ७ ॥ संगीतमपि साहिल मरखलाः स्तनटहयम् । एकमापातमधुर- 
मन्यदारोचनामृतम् ॥ ८ ॥ रिरवत्ति पदवतति वेत्ति नागरपरं फणी । पराहिलयरसमाधुयं 
हांकरो वेत्ति वान वा॥९॥ द्राक्षाम्ानमुखी जाता शकरा चारिमतां गता । सुमापितर 
सस्यामे सुधा भीता दिवं गता ॥ १० ॥ पंपतदि तदेव भूषणमुपकारकमवमरे धनं गुस्यम् । 
क्तं दधति मुवर्णं कस्याणमनध्येमिह धन्याः ॥ ११ ॥ कथमिह मनुप्यजन्मा पपरविशति 
दसि विडधेधगमितायाम् । येन न मुभापितामृतमाहादि निपीतमातृपतेः ॥ १२ ॥ भकटित- 

राब्दारुकतिरनुकूटा रलहितपदतनिवेरापि । अभिसारिकेव रमयति पक्तिः पाकवपशुद्गा 
रा ॥ १६ ॥ आखादितदयिताधरपुधारसस्थेव परक्तयो मधुराः । अटितरप्ाटमुकृटी न 
कोकिलः कैूुखयति ॥ १४ ॥ यस्य वव्रे सुमापितं नास्ति नाप्यवमरे प्रजल्पति | 
आगतः सदि धीमतामसरौ टेध्धनिर्मित हवावमाप्तते ॥ १९ ॥ पुभापितं हारि विशव - 

धोगलान्न दुरध्याफरिपोरिवामृतम् । तेव धत्ते हृदयेन सजनो हरिमेहीरतमिवातिनि 
~ = + "~~ ~~ + 

१ प्रसङ्गः; २ नद्यति. ३ पराषाणताम्. ४ कात्चनम्; (पक्ष) सुष्र पदुक्तम्ः “^ प्ण्डितपणावरा 

दवगुक्तायां च. ६ न करिता श्दस्याल्ियैया. अनुप्रासादिशब्दालंकृतिशन्येर्थः; (क्ष) अकितः श 

ब्दो यौैताद्दयलंकृतिरभषणं यस्याः, सङब्दभूषणवच्तेऽन्यस्य जञानं मविष्यतीति धिति भावः, ७ दुत पसप 

यायिको; (पक्ष) नायकचितताुकूल्यती. < कोम सुतिद्यदानां प्रथनं यत; (पक्ष) स्थानादन्यत्र पतन रधा 

स्यात्तथा चरणविन्यासो ्याः. ९ सुभाषितम्; (क्ष) शोभनोक्तिमती. १० उकृष्टशाटिषङ्गागरसवती; 

पक्षे अहमस्यायं ममेति रतिपरिपोषवती, ०११ मधुम्, १२ वदति. १३ विटे. १४ पङकचित 

१५ राहोः, १६ कौस्तुममणि. 
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लम् ॥ १६ ॥ नायं प्रयाति विति विर न॑ यः स्यात्न सीयते बहुजनेनितरां निषीतः। 

आयं निहन्ति रुचिमेति करोति वति नूनं पुमापितरसोऽन्थरसातिशायी ॥ १७ ॥ कि 

तरिः करम कङ्कणः किमपमैः रणीवतमैरटं कयृररमणिकरुण्डडेरलमलं सादमबमबः । 

पसमिकमणण्डितं पुनरिदं मन्यामहे मण्डनं यत्निष्पीडितर्पविणाृतकैरस्यन्दोपमाः ४ 

यः+ १८५॥ सिन्नं चापि भुमापितेन रमते सीयं मनः सवेदा श्रुतान्यस्य सुभाषितं खलु 

मनः श्रोतुं पुनर्वाज्छति । अन्ञाञजञानवतोऽप्यनेन हि वीक समर्भो मवेत्कतेव्यो हि 

मुभापितस्य मनुनेरावरयकः संग्रहः ॥ १९ ॥ 

विद्याप्रशसा । 
अपः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव मारति । व्ययतो बृदधिमायाति ्षयमायाति संच- 

यात् ॥ { ॥ अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकम् । पवस्य लोचनं शाखं यस्य ना- 

स्यन्ध एव मः ॥ २॥ सरव॑द्रवयेषु विद्येव द्रव्यमाहूरनुत्तमम् । अहार्यलादन्यवादक्षय- 

लाच सर्वदा ॥ २ ॥ हैमं गोचरं याति दत्ता भवति विस्तृता । कट्पान्तेऽपि न या नस्थे- 

त्किमन्यद्धियया समम् ॥ ४ ॥ ज्ञातिमिरष्यते नेव चोरेणापि न नीयते । दनि नैव क्षयं 

याति विद्यारतं महाधनम् ॥ 4 ॥ संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित् । समुद्रमिव दुध- 

पदप भाग्यमतःपरम् ॥ १ ॥ विद्या शसं च शाखं च द विये भेतिपत्तये । आदा हा 

स्याय व्रदधते द्वितीयाद्रियते सदा ॥ ७ ॥ शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना । 

न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥ ८ ॥ सद्िद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे । 
दुकोऽप्यशनमापोति हरे राम इति ब्रुवन् ॥ ९ ॥ वसुमतीपतिना नु सरखती बलवता 

रिपुणापि न नीयते । समविमागररनं विभज्यते विद्धधबोधङधैरपि सेम्यते ॥ १० ॥ श्रियः 
रुग्धे विपदो रुणद्धि यशांपि सूते मलिनं प्रमा । संस्कारशौचेन परं पुनीते शुद्धा हि 
बुद्धिः किल कामधेनुः ॥ ११॥ न चोरहा्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च मार- 
कारि । व्यये छते वधेत एव निलयं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥ १२ ॥ मातेव रक्षति पितेव 
हिते नियुद्धे कानेव चापि रमयल्यपनीय खेदम् । ठकष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति 
किं किं न साधयति कर्परतेव विद्या ॥ १६॥ विद्या नाम नरस्य इूपमधिकं अच्छन्न- 
गुं धनं विद्या भोगकरी यशःपुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । विया बन्धुजनो विदे- 
रागमने विद्या परं देवतं विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥ १४ ॥ 

विद्या नाम नरस्य कीतिरतुला माग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्र 
१ विकारम्. २ मान्यम्. ३ अन्यरसानतिक्रम्य वर्तेत शवथ. ` भ कमूपणैः . ५ वननादिभिः. 

६ पुणः, ७ करिणाः. < नाष्युत्तमं यस्मात् ९ व्रिमज्यते. १० ज्ञानाय. ११ मक्षिका. 
१९ शुष्कम् १३ नियोजयति. १४ अन्तर्हितम्. 
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तृतीयं च सा । सत्कारायतनं करस्य महिभा रतैधिना भूषणं तस्मादन्यपुपे्य सर्विषयं 
विद्याधिकारं कुरु ॥ १९ ॥ 

कान्यप्रशसा । 

कान्एच्छामः सुराः सगे निवप्तामो वयं भुवि । कि वा काव्यरसः खादः कि वा'खा- 
दीयसी सुधा ॥ १ ॥ निरवद्यानि पदानि यद्यनाव्यस्य का क्षतिः । भिक्षुके विनिक्षिप्त 
किमिक्षुनीरसो भवेत् ॥ २ ॥ याता यान्ति च यातारो छोकाः शोकाधिका भवि । काव्य- 
संबन्धिनी कीतिः स्थायिनी निरपायिनी ॥ ३ ॥ नवोऽर्थो जातिरम्ाम्या %षोऽच्चिष्टः स्फु 
रसः । विकटाक्षरबन्धश्च कृत्छमेकत्र दुष्करम् ॥ ४ ॥ सद्विमोभ्ये हिते काव्ये वृधा 
दुजेनगजेनम् । चण्डीशाद्ीकते चन्रेऽरुतुदः कि विधुंतुदः ॥ ९ ॥ त एव पदविन्याप्ताप्ता 
एवार्थविमूतयः । तथापि नव्यं भवति काव्यं ्रथनकौशरात् ॥ ६ ॥ परप्ापि कवे्वीणी 
हरिनामाङ्गिता यदि । सरादरं गृह्यते तज्ज्ञैः शुक्तिगुक्तानििता यथा ॥ ७ ॥ कात्यस्या- 
प्रफटस्यापि कोमुस्यतैरस्य च । बन्धच्छरायाविदेषेण रसोऽप्यन्याटशो भवेत् ॥ ८ ॥ 
राब्दडाक्यैव कुर्वाणा वैदानवनिरैतिम् । कौव्यविद्या श्रुतिगता स्यानपृतस्यापि जी- 
वनी ॥ ९ ॥ रिष्टा रैभङ्खा सहण्यो निर्दोषा दरणा मृदुः । नानामङ्गीविटापत 
चेत्छतिधिरतिरन्यथा ॥ १० ॥ धमोथकाममेक्षेषु वैचक्षण्यं कटामु च । करोति कीर्ति 
मीति च साधुकाम्यनिपेवणम् ॥ ११ ॥ अध्वनि पद्रहपरं मदयति हयं न वा 
न वा श्रवणम् । काम्यमभिन्ञपमायां मजजीरं केरििलायाम् ॥ १२ ॥ अविदितगुणापि 

मुकवेमणिति? कर्णेषु किरति मधुधाराम् । अनधिगतपरिमलापि दि हरति दशं मारती- 

माहा ॥ १६ ॥ स्याति गमयति सुजनः पुकविविदधाति केवलं काम्यम् । पुष्णाति कम- 

रमम्मो लक्ष्या तु रतिनियोजयति ॥ १४ ॥ ठतमन्दप्॑दन्याप्रा विर्कचश्रीश्वारुशब्दभङ्ग 
वती । कस्य न कम्पयते ' कं जरेव जीणस्य सत्कवेवाणी ॥ १९ ॥ प्रसा प्रारकरा 

सुपदन्याम्रा सुवर्णमयमूक्षिः । आयौ तथैव भायां न ठम्यते पुण्यहीनेन ॥ १६ ॥ सा कर्ता 

सा वनिता यस्याः श्रवणेन दरीनेनापि । कविद्दयं विश्यं सरं तरलं च सतर भवाति 
क ग ज 

न= 

१ उक्छ्ृष्टानि, २ मर्मस्परक्, ३ कटिनिस्येलर्थः. ४ सर्वकाठं नवसौष्यम्; (पक्ष) सर्वेषां रक्षसतामा 

नन्दम्. ५ कविता; ( पक्षे) काव्यस्य गुरस्य विया संजीविनीदयर्थः. ६ नानाथरब्दयुक्ता प्रद 

च्छेदप्रैवित्यादनेकार्थपदवती. ८ कविता. ९ रोगः. दुःखदलात्. १० व्यङयाधगुन्यमू पततु घ्वनिरूतमं 

काव्यं तद्धिन्नमिय्ः; (क्षे) रिञितशुन्यम्. ११ अनुप्रासमातराथं पदमरह परमतो यत्र; (पक्षे) अय 

न्तचरणसंटप्रम्. १२०२ क्तिः. १३ मृषेति. १४ सु्तिडन्तादि; (पक्षे) चरणः, १५ परफुलशषोभा 

(पक्ष) विगता कचश्रीः केशशोभा यस्याः. १९ चारवो ये शग्दभङ्गा ए्चनाविशेषास्तष्ती; (पक्षे) स्रि 

तशञब्द्वती. १ शिर | 
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] १७॥ ्रमरहिता सा कचनत्त्रीणं कुचवच पैरमहिता । पदक्षरपीयुपाधरवत्कविता ८४६ 
हात्मां जीयात् ॥ १८॥ पत्ात्रो्पनयोचितत्मतिविम्बाभिनवक्तु । कस्य न जनयति 
हर्ष पत्काम्यं मधूरवचनं च ॥ १९ ॥ सतूत्रसविधानं सद्कारं त्मच्छदरम । को धार्- 
यति न कण्ठे सत्काव्यं मास्यमर्घ्यं च ॥ २० ॥ यदेवनीयर्मसतामप्तायं ुवणेकिन्यापत् । 
तैरपाथमयं फाव्यं त्रिविष्टपं वा पमं विदः ॥ २१ ॥ सत्कविरपनादपीं निशुपतरशब्दशा- 
हिपकेनं । तृप दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दाप ॥ २२ ॥ काम्यस्याक्षरमैतरीभौजो 
न चर्वुरा न च ग्राम्याः । शब्दा अपि पुरुषा अपि रीधिव एवार्थोधाय ॥ २६ ॥ भ्^त- 
गढानोमेभ्ययतः प्रप्ादरहितस्य । सदमस्य नदस्य च न रैः मील रसज्ञानाम् ॥ २४ ॥ 
आन्त्रमिव बहिरिव हि व्यञ्जयितुं रसमशेषतः सततम् । अप्तती सत्कविसूक्तिः काचघटीति 
त्रयं वेद ॥ ९९ ॥ न ब्रह्मविद्या न च राज्यककष्मीस्तथा यथेयं कविता कवीनाम् । ोको- 
त्रे पुति निवेस्यमाना पुत्रीव हषं हदये करोति ॥ २९ ॥ अनम्व्रष्टिः श्रवणाप्रतस्य सर. 
सतीविभ्रमनन्ममूमिः । वेदभेरीतिः कृतिनामुदेति परौमाग्यलाममतिमूः पदानाम् ॥ २७ ॥ 
सहोदराः कुङकमकेसराणां भवन्त नूनं कत्िताविखमाः । न दीौरददिशमपास्य दृषटस्तेषा 
यदन्यत्र मया प्रौहः ॥ ९८ ॥ अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्पमाग्यमेति मरह- 
छवधूुचामः । ना्परपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गररीस्तन इवातितरां निगूढः ॥ २९ ॥ ` 
रेरे सला शुत महचनं समस्ताः सगे सुथासि सुरमा न तु सा मद्रिः । कर्मस्तदत्र 
भवतामुपकारकारि काव्यामृतं पिवित तत्परमाद्रेण ॥ ३० ॥ वाणी ममैव रपा यदि स्ख- 
यित्री न माथये रमविदामवधानदानम् । प्तायंतनीषु मकरन्दवतीषु भृङ्गाः कि मिका 
परमन्त्रणमारमन्ते ॥ ३१ ॥ आल्यतिनामरचनाचतुरलप्तधिपतदात्वटंतिगुणं मरमं पुव. 
तम । आपिदृपामपि दिवं कविपुंगवानां तिष्टयखण्डमिह कान्यमयं ररीरप् ॥ ३२ ॥ सर- सपितर कित्वरमायनं विगू्मनसां नतं नेहामहे श्रवणान्तिकम् । मृगमद्रसं ति 
शाना कठारकुचाचितं जननि छिन्ने रिमपेनरन्महिपस्य कः | २३ ॥ अपूतनख्येः 
पायं पायं पयांसि प्रयोधरः किरति करकास्ताराकारा यदि स्फटिकागनौ । तदिह तुनामा- 

१ भमरेभ्यो मृहैम्यो हिता; (वक्ष) परमेण भरान्या रहिता. २ सौर्मालाभिः सहिता; (पक्ष) सरमेभ्यो हिता. ३ लसच्छोमायमानमक्षरमधिनारि पीं तदरन्माधुय यस्मिन् ; (पक्षि टसन्यक्षरणि वणौ एव पीयषं पत्यम्. ५ स्थापनम्. ५ सम्यग्बोधः. ६ सहदयभिन्नानाम् ; (पक्षे) पापताम्. ५७ अभग्रततुल्यम्; (पष) अष्ठत्रहुटम्. ८ शोभनाक्षगाणां परिन्यासो भ्रथनं यत्र; (पक्षे) सुवणमगरम्. ९ शोभनरपा्परचरम्: | (पक्ष) दवसमृह्हुलम् १० प्रस्फोटनम्, ११ निर्दोषः, १२ नरोपकराव्यस्वदिनेदर्थः, १३. एकरकपरि- ततादरपाम्, १४ श्रुतिकरयवः; (पक्षे) कूमतेयः, १५ अविदग्यप्रयक्ताः: (पक्षे) प्राममाजवासिनः १६ व्याकरणसिद्वाः (पष) नि्मलमतयः, १७ अभ्यन्तरे गृटस्थित॑न्: (पष) अभ्यनरे निठीनान्. १८ १ 7 न पाथान्. १९ वयजनाविषयानकुैतः (पक्ष) म्रकयतः २० व ' “क नमलतया रहितस्य. २१ काव्यस्य, २२ गकारादिः; (क्ष) जलम्. २१ कद्मीररेशम्. 



[भर०र कान्यमक्ष्ा । (६ 

नयन्ते कणं किना पुनः सततममृतस्यनदोहारा गिरः परतिमावताम् ॥ ३४ ॥ पुसो 
वाचां सरस्मधुनिप्यन्दलहरी समुनमेषदधषी सकररपपोपोपजनकः । न केषामाधत्ते मनति 
परितोषं नवनैर्षिरापेरुन्मीटद्िकचितरमपूीपरिमेट : ॥ ३५ ॥ यथा यूनस्तद्त्परमरमणी- 

यापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरूते । मदुक्तिचदन्त्मदयति सूभीमृय पुभियां 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरेः ॥३६॥ परिच्छिन्नलादोऽपरृतगुदमधुोद्रष्यां कदा- 
चिचाम्यापराद्रनति ननु वैरस्यमधिकम् । प्रियानिम्बौष्ठे वा॒रुचिरकविवाक्येऽप्यनवधिकवा- 
नन्दः कोऽपि स्फुरति तु रपोऽपरो निरुपमः ॥ ३७ ॥ तरस्तेयैः पात्रं िरकयति य॑ पू- 
क्तिरचना य आदयः खादूनां श्रुतिनुटुकचे्येन मधुना । यदात्मानो विदाः परिणमति 
यश्राथवपुषा स गुम्फो वाणीनां कविदरृषनिषेभ्यो विनयते ॥ १८ ॥ सदा मध्ये यासाम. 
यममृतनिष्यन्दपरमर प्रखत्युदामा वहति बहुमागां परिमलम् । प्रसादं ता एता घनप- 
रिचिताः केन महतां महाकान्यव्योनि स्फुरितमधुरा यान्तु सुचयः ॥ ३९ ॥ नेव व्याकर्- 

णज्ञमेति पितरं न भ्रातरं तार्किकं दृरात्संकुचितेव गच्छति पनश्राण्डालकव्च्छान्दसात् । 
मीमांपानिपृणं नपुंसकमिति ज्ञावा निरस्तादरा कान्यारंकरणन्ञमेय कविताकान्ता वृणीते 
स्यम् ॥ ४० ॥ रम्यार्थोक्तितनूर्ज्वला रसमयमराणा गुणोष्छापतिनी चेतोरजकरीतिवृत्तिक- 
वितापाकं वयो बिभ्रती । मावाङंकरणोचितागमवती स्वेत्र निर्दोपताशय्यार्मे्ति कामि- 
नीव कविता कस्यापि पुण्यात्मनः ॥ ४१॥ निह्रीदं कऋकचक्षतैः किरति कि कर्णामृतं 
व्ठकी किवा मुञ्चति माटती परिमटं पाषाणनिष्पेषणेः । इत्थं तारसककंशां पियमपरौ ज- 
सेधिकाल्याकुरेराकूटं कमनीयकान्तिदमितं कार्यं कथं स्यन्दते ॥४२॥ यन्तरारृ्टसुव्णतर- 
मिव यत्पद्यं सुमेरोस्तयाद्ुन्मीटक्कुरुविन्दकन्दल इव खच्छः पदार्थोदयः । तत्राप्यछप्दंशु- 
कान्तविरपत्कान्ताकुचान्तोपमं व्यङ्गं यत्र तदेव काम्यमितरटरग्देवतोपष्ठवः ॥ ४३ ॥ 
गुम्फः पङ्कनकुकालबयुतिररस्ततकेसरोासवानर्थोऽप्यन्तरपोरभमतिनिमं भ्यङ्गयं चमत्कारि 
यत् । द्वि्ेयैदरपिकेश्चिरं सह्दयेभ्ैरिवाखाद्ते तत्काम्यं न पनः ममत्तकुकवेयेत्किचिहु- 

ज्जल्पितम् ॥ ४४ ॥ निन्दते यदि नाम मन्दमतिमिवेक्राः कवीनां गिरः स्तूयन्ते न च 

नीरप्मगदशां वक्राः कयाक्षच्छयाः । तद्वदग्ध्यविदां सतामपि मनः कि नेहते वक्रतां धतत 
किन हरः किरीटरिखरे वक्रां करामेन्दवीम् ॥ ४९ ॥ पानन्दममदाकराक्षविरिसैरयपां 

न भिन्नं मनो थेः सारसमद्रपातविधुरेपवन्येषु पोतायितप । येदवीरपरवतीविटसितं दविर 

पैगैम्कितं तेषामप्युपरि स्फुरन्ति मतयः कस्यापि पुण्यात्मनः ॥४६॥ वाणि लत्पदपदार्- 

णुकणिका या खान्तमूमि सतां संमात्ा कविताटता परिणता सेवेयमुनृम्भते । लकणऽपि 

चिराय यत्कितरयं सूक्तापदेशं शिर कम्मभररितपारिजातकरिकाुच् विधत्ते पद् ॥४७॥ 

१ विदुषाम्. २ मूरवह्टी. ३ आनन्दस्य, ४ गच्छति, 



४८ पुमाषितरनमाण्डागारष् । प्र० २) 

‡ 

नाद्यप्र्सा । 

मरलङ्कमङ्करितसर्वरपावतारनन्योपकुघुमरामिविरानिबन्धम् । धरमेतरांशुरिव वक्रतया- 

तिरम्यं नाव्वममन्धमतिमश्ुटसंविधानम् ॥ १ ॥ देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं करतु 

बाकषुपं स्दरेणेदमुमाकतव्यतिकरे खङ्गे विमक्तं था । तरगुण्योद्भवमन्न शोकचरितं नाना- 

रमं द्ये नात्य मिन्रस्चेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम् ॥ २ ॥ 

कुकान्यनिन्दा । 
क्रि तेन क्रिल काव्येन मृद्यमानस्य यस्य ताः । उदधेरिव नायानिति रसरामृतपरम्पराः 

॥ { ॥ यदा प्रकृलैव जनस्य रागिणो मृं प्दीतो "हदि मन्मथानलः । तदन भूयः 
किमन्थपण्डितैः कुकान्यहम्याहुतयो निवेरिताः ॥ २ ॥ 

सामान्यकविप्ररसा । 

जयन्ति ते सुकृतिनो रसधिद्धाः कवीश्वराः । नासि येषां य॑श्ःकाये जरामरणं भयम 
॥ १ ॥ मरस्तवे हेतुयुक्तानि यः पटल्विशङ्कितः । प्र कविस्तानि ` काव्यानि काव्ये तस्य 
परिश्रमः ॥ २ ॥ सुकवेः रब्दसोमाम्यं सुकरवरवेत्ति नापरः । कंलादवन्न जानाति परः 
कङ्कणचित्रताम् ॥ ३ ॥ परन्ति श्वान इवास्या जातिभाजो गृहे गृहे । उत्पादका न 
बहवः कवयः दारा इव ॥ ४ ॥ कवयः परितुष्यन्ति नेतरे कविसूक्तिमिः । न ह्॑कूपारव- 
कूपा वधैनते विधुकान्तिमिः ॥ ९ ॥ कवीनां मानं नौमि तरन्ति मरतिभाम्मसि । यत्र 
हंवयांसीव भुवनानि चतुर्दश ॥ ६ ॥ अपूर्वो माति भारलाः कान्यामृतफले रसः । च्पणे 
सवेपामान्ये खादुवित्केवं कविः ॥ ७ ॥ उत्फृहठगद्ैराापाः क्रियन्ते दुर्ुतेः सुखम् । 
जानाति हि पुनः सम्यक्रविरेव कवेः श्रमप् ॥ ८ ॥ ते धन्यास्ते महात्मानो तेषां छेके 
स्थरं यदाः । येनिवद्धानि काव्यानि ये च कायेषु कीतिताः ॥ ९ ॥ अमृतोत्मक्षणे राग 
कृवनुरगवज्जनाः । कविगीरुढवन्मान्यमिन्द्रवजादि तरत् ॥ १० ॥ काव्यमय्यो गिरो 
यावच्चरन्ति विशदा भूवि । तावत्सारसतं स्थानं कविरापरा्य तिष्ठति ॥ १ १ ॥ अनन्तप- 
दविन्यापरचना प्रपर कवेः । वपो यदि पतमीपस्थो न ननमा पुरो यदि ॥ १२॥ कवि; 
करोति पद्यानि लाल्यत्युत्तमो जनः । तरः भसूते पुष्पाणि मरुद्रहति सौरभम् ॥ १६ ॥ 
कविः करोति काव्यानि खादु जानन्ति पण्डिता; । सुन्दयौ अपि ठावण्यं प्रतिजीनाति नो 
| भ क् २ स्त्र २ रष कोद नत 

९ सवणकारः, ३ समुदः, ४ अनकंपदानि; (प्ष) विष्णुपदम्, आकाशमिव, ५ शृ्गारादिरससदिती; (पक्ष) शृिप्रदा. ६ कवयितुः; (पक्ष) ८ ; । :; " शुक्रस्य. ७ पण्डितः; (पक्ष ८ ८ नीचः; (पक्ष) कुः प्रणी तस्या जन्म यस्य, मङ्गल इः, ९ सोगन्ध्यम्, ॥ 



[भ्र०२ सामान्यकविम्रशषंसा । ४९, 

पिता ॥ १४ ॥ कविः पिता पोषयति पालको रपिकः पतिः । कवितायुवो्नं॑सोदरास्त 
विवेकिनः ॥ १९ ॥ त्वं किमपि काम्यानां जानाति विरलो मुवि । मार्मिकः को मरन्दा- 
नामन्तरेण मधुव्रतम् ॥ १६ ॥ कतिपयनिमेषवतिनि जन्मनरामरणविद्वले जगति । कल्पा- 
न्तकोटिबनधुः स्फुरति कवीनां यशःमपरः ॥ १७ ॥ कविवाक्यागरततीस्तानैः पता मरं 
यरोदेहाः । येषां त एव भूपा जीवन्ति मृता वृथेवान्ये ॥ १८ ॥ काव्यपरप्रचैथै रचयति 
काव्यं न सारविद्रवति । तरवः फलानि सुवते विन्दति सारं मतङ्गपम॒दायः ॥ १९ ॥ 
विगुणोऽपि कान्यबन्धः साधूनामाननं गतः खदते । फूतकारोऽपि सुवंरोरनृद्यमानः श्रुति 
हरति ॥ २० ॥ विद्धस्कवयः कवयः केवलकवयस्तु केवलं कपयः । कुलजना या प्ता जाया 
केवलजाया तु केवलं माया ॥ २१ ॥ अवयः केवलकवयः कीराः स्युः केवलं धीराः । 
वीराः पण्डितकवयस्तानवमन्ता तु केवरं गवयः ॥ २२ ॥ अहमपि परेऽपि कवयस्त- 
थापि परमन्तरं परिज्ञेयम् । एक्यं रल्योरपि यदि तत्कि करभायते कमः ॥ २३ ॥ 
दिवमप्युपयातानामाकस्पमनत्पगृणगणा येषाम् । रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो 
न ते वन्द्याः ॥२४॥ सीटाविद्यामारुरामोरिकादयाः काम्यं कतुं सनिति विज्ञा: स्ियोऽपि । 
विद्यां वत्तं वादिनो निर्विजेतुं दातुं वक्तं यः प्रवीणः म बन्यः॥२९॥ लङ्कापतेः संर 
चितं यद्यो यद्यत्कीतिपात्रं रघुराजपुतर; । स सवे एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः कवयः 
षितीन््ैः ॥ २६ ॥ जयन्ति ते पञश्चमनादमित्रचितरोक्तिपंदमेविमृपणेषु । सर्वती यद्रद- 
नेषु निद्यमामाति वीणामिव वादयन्ती ॥ २७ ॥ कुण्ठत्वमायाति गुणः कवीनां साहि- 
त्यविद्याश्रमवभितेषु । कुयादनार्द्रेप किमङ्गनानां केरेषपु रृप्णागुरुधृपवासः ॥ २८ ॥ 
महीपतेः सन्ति न यस्य पार्श्वे कवीश्वरास्तस्य कुतो यशसि । मृपाः कियन्तो न बभूवु 
रु्यां नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम् ॥ ९९ ॥ कि चारुचारित्रविटाप्तशृन्याः कुवन्ति 
मृषाः कविंग्रहेण । कि जातु गुजञाफलमूषणानां सुवणेकरिण वनेचराणाम् ॥ ६० ॥ 

त्वेष कर्कदातराः स्यरथापि पसा काठे भवन्ति मृदवः कवितापु वाचः । देयेन््रगेलकु- 

रिदं दयिताकपोडे नाथस्य कोमलमृदादरणं नखं नः ॥ ६१ ॥ अपि मुदमुपयान्तो वाथि- 

रामैः खकीयेः परमणितिषु तति यान्ति सन्तः क्रियन्तः । निजघनमकरन्दस्यन्दपृणा- 
लवाः कनककल्सेकं नेहते कि रमाः ॥ ३२९ ॥ पदव्यक्तिम्यक्तोठेतस्दयानन्द- 

प्रणो कवीनां काव्येन स्फुरति इधमात्रस्य धिषणा । नवक्रीदवेदाव्यमनपिशुनो यः 

कृल्वधकटाक्षाणां पन्थाः स खल गणिकानामविषयः ॥ ३६ ॥ अय म॑ वागुन्का ॥वश- 

द्पदपैदग््यमधरः स्फरद्रन्धो वन्ध्यो जडहदि कृताथेः कविहदि । कटाक्षा वामाक्ष्या इरद्- 

दितनोत्रान्तगरितः किशोरे निःसारः प तु क्रिमि यूनः स्थगयति ॥ २४.॥ मर्दक्तिशचद- 

१ वित्तः. २ वात्मीकैः, ३ कविता, 
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नर्मक््यति मुधीमय मृभिय ¦ किमस्या नाम सयारदरसपुरुषानादरभरैः । यथा यूनस्तहत्वरम- 

र्मणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरूते ॥ २९ ॥ भुनतरुवनच्छाया 

येषां निपेय महन्तं जलधिरशना मेदिन्यासीदसाककुतोमया । सतिमम न ते यान्ति 

मापा विना यदनुग्रहं मकृतिमहते कुमस्तस्मे नमः कविकमेणे ॥ १६ ॥ यदि मभुरुदारधीः 
मरषकाव्य॑कोतृहलम्तथैव च समासदः सदपि तद्रणम्राहिणः । दवणसदलंकृतिभेवति तत्र 

गर्योदयता मदीयरपनानदी रमरदीयमानन्दम्ः ॥ २७ ॥ वदन्तु कंतिचिदधगात्वफछ- 

ठेति व्णज्छिठा वरः पट इतीर पटु रटन्तु वाक्पाटवात् । वयं वकुलमजरीगल्दमन्दमा- 

ध्वी्नरीधूरीणपदरीतिमि्मणितिमिः प्रमोदामहे ॥ ३८ ॥ हे राजानस््यनत सुकविप्रेमबन्धे 

भिरोधं शद्धा कीर्तिः स्फुरति मवतां नूनमेतत्मपादात् । षदं तदर्प रघ्रुखामिनः सच- 

सत्रं क्रदनीतसनिभुवननयी हास्यमार्म दास्यः ॥ ९ ॥ अथान्केचिदुपाप्ते रपणवत्के- 

भिच्चटंकुते वेश्यावत्सलु धातुवादिन दवोद्रभन्ति केचिदरान् । अथोुरतिसद्रपद्रवमुचां 
वाचां भरम्तिम्दां कतीरः कवयो भवन्ति कतिचितपुण्येरगण्यैरिह ॥ ४० ॥ मन्दं निक्षि- 
पते वदानि परितः शब्दं समुदीक्षते नानरथाहरणं च कीति मृदीटिकारमाकषेति । आदत्ते 
सकलं भधणेनिचयं धत्ते रपनान्त्मतं दोरनिषणतत्परो विजयते चोरोपमः सत्कविः ॥ ४१॥ 
खेच्छामङ्करभाग्यमेघतडितः इक्या न रोद्धुं श्रियः प्राणानां सततं प्रयाणपटहश्रद्धा न 
विश्राम्यति । त्राणं येऽत्र यश्ञोमये वपुपि वः कुर्वन्ति कान्यामृतेस्तानाराध्य गुरूनििषत्त 
सुकवीनिगरवमवीश्वराः ॥ ४२९ ॥ कल्याणं मगवत्कथाकथनतः काव्यं विधातुः कवेस्तस्ये- 
वाह्तया कनिद्रचयतः शङ्गारवीरादिकम् । को दोषो भविता यदच्र कविता्ञीरेः समा- 
श्रीयते पन्था व्यासवमुधराशरुतिमवम्न्धादिषु भसित; ॥ ४३ ॥ ते मूमीपतयो जयन्ति 
नतयो येषां द्िपत्रुमृतां ते वन्द्या यतयो वशन्ति मतयो येषां परे ब्रह्मणि । ते ष्याः 
कवयो वयामद मरव्यानुम्भमाणाङ्गनाटक्पाता इव तोपयन्ति हदयं येषां भिरं संचयाः 
॥ ४४ ॥ भूतावेशानिवेरिताराय इव शकं करोत्याशु यः शन्ते कविरदरुतोऽयमिति तं 
मिथ्या जना विस्मिताः । द्वित्राण्येव पुरः पदानि रचयनश्चात्समारोचयन्दूरं यः कवितां 
निनीषति कविः कामीव प्न स्त्यतामु ॥४९॥ सतयं सनित गूहे गृहेऽपि कवयो येषां वचश्रातुरी 

१ तोषयति, २ नीरस, ३ रोभनान्यक्षराणि; (पक्षे) देम. ४ काव्यरसः; (पक्ष) उदकम्. ५, 
वेयक्ररणाः, ६ नेयापिकराः, ५ द्रव्यम्; (पक्षे) काव्यार्थान्. <= भृष्रणानि; (पक्ष) काव्यालंकरणानि, 
९ पादुः (पक्ष) काव्यरसः. १० सुप्तिटन्तादीनि; (पक्षे) पादनिक्ेपे चरणान्. ११ र्दः शद्धो वाप- 
शदो वेति सम्यग्विचारयति; (पक्ष) ध्वनिमाकर्णयति, १२ शरेण ध्वनिना वनिक्राथीनां संपादनम्; (पक्षे) 
पगहप्ादीनां हणम्. १३ इच्छति, १ उपमायल्कागूम; (पक्ष) कडुणादिमृषणम्. १५ सुष् 
ध ५ (पक्ष) दमचयम्. १६ गृ्गरादिरसमिध्रम; (क्ष) रसा प्व तन्तमतम्, १५७ काव्य- 
> ४ 1 राता गाततस्तस्यामन्वपण आसिक्तः१ १८ वसुपग प्रश्वी तस्याः शरतिरंक्षणया 
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खे हस्ये कुरकन्यकेव ठमते ललमगृणेरगोरवेम् । दुष्मापः स तु कोऽपि कोविदमतिरद्ाम- 
सम्राहिणां पण्यस्ीव करक्रखपकुशटा चेतांि हर्त क्षमा ॥ ४६९ ॥ धन्यास्ते कवयो 
यदीयरसनारूक्षाध्वपरचारिणी धावन्तीव परती द्ुतपदन्यातेन निप्कामति । अस्माकं 
रमपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदयत्पीनोनतङघपयोधरेव युवति्मान्धर्यमाछम्बते ॥ ४७ ॥ 
पाहिले सुकुमारवस्तुनि टटन्यासग्रहय्रन्थिटे त्रै वा मयि संविधातरि सं, ठीटायते 
भारती । शय्या वास्तु मृदृत्तरच्छदपया दमौङ्केरास्तृता ममिवां हदयगमो यदि पतिस्तस्या 
रतिर्योषिताम् ॥ ४८ ॥ येषां कोमरकाग्यकोशल्कलाीलावती भारती तेषां ककदातर्कव- 
क्रवचनोदरारेऽपि किं हीयते । येः कान्ताकुचमण्डठे कररुहाः सानन्दमारोपितास्तैः कि 
मत्तकरीन्द्रङकम्भरिखरे नारोपणीयाः शराः ॥ ४९ ॥ तै करफदावक्रवाक्यगहने या नि. 
धुरा भारती सा कव्ये मृदोक्ति्ारमुरमो स्यादेव मे कोमहा । या भायः प्ियविमरयु 
क्तवनिताहत्कतैने कनेरी म्रयोाटितयोषते न म्रदा सा कि प्रमनावली ॥ ९० ॥ मात- 
्गीमिव माधुरीं ध्वनिविदो नैव स्टशन्तयुत्तमां व्युत्पत्ति कुटकन्यकामिव रपोन्मत्ता न पदय- 
न््यमी । कस्तूरीवैनप्रारमोरमसुषद्.चुत्पत्तिमाधुययोर्योगः कणेरसायनं सुकृतिनः कस्यापि 
संजायते ॥ ९१ ॥ यत्सारखतवेभवं गुरुपापीयुषपाकोद्रवं त्म्यं कविनैव नैव हठतः 

 पदपरतिष्ठाजुषाम् । कापर दिवसं वसन्नपि पयपपूरं परं पङ्कं कुवाणः कमटाकरस्य 
मते कि सोरम पैरिैः ॥ ५२ ॥ मोटो मन्दारदामभ्रमदटिपटलीकाकटीं श्रोणितिम्बर 
कूजनत्काञ्ीकटापं चरणकमठ्योमेश्रुमजीरदिजाम् । उत्ङ्गे कौरगीति स्तनमूवि मणं 
वह्छकीपञ्चमं वा यत्का्ये दत्तकणो रिव रिव मनुते भारतीं मारमव ॥ ९३ ॥ कस्यांनि- 

दाचि कैश्चिच्नु यदि विहितं दूषणं दुदुरूटैख्छिननं कि नस्तदा स्यात्रभितगणवतां काव्य 
कोरीश्वराणाम् । वाहाशरदरन्धवाहाधिकविहितजवाः पञशश्चान्धखज्ञाः का हानिः रेरशा- 

हक्षितिपकुलमणरश्वकोरीश्वरस्य ॥ ५४ ॥ 

विरिषटकविप्ररासा । 

अमरसिंहः ॥ मरयोगन्यत्यत्तौ प्रतिपदविदोषार्थकथने प्रस्तो गाम्भीर्ये रमरवति च कान्या- 

रचने | अगम्यायामन्येद्किरि परिणतावभेवचपोमेतं नेदस्माकं कविरमरसिह विजयते ॥१॥ 

कालिदासः ॥ कवयः काटिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी । प्रवतं प्रमाणी च पदाथ 

प्रतिष्ठितम् ॥ २ ॥ निर्गतामद्वाक्यस्य कालिदामस्य सूक्तिषु । प्रीतिमभरसाद्रासू मतर- 

रीप्विव जायते ॥ २ ॥ कविरमरः कविरचरः कविरमिनन्दश्च काटिदापश्च 1 अन्य कवय 

कपयश्चापटमात्रं परं दधते ॥ ४५ सकृतमेधुरकोपटविटापिनीकण्ठकूनितप्राये । दिक्षा- 
स 

गुवतिममूहे. २ केषू. ३ मृद्धिः ४ साभिप्रायम् ५ रसोत्कषधायकरमनिष्रगणवत 

६ राब्दगुणरादि, 
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समयेऽपि मुदे रतटीदाकारदापोक्तौ ॥ ९ ॥ पुरा कवीना गणनामपङगे कनिधिकाि- 
दितकाठिदामरा । अद्यापि ततुट्यकवेरमावादनामिका साथवती बभूव ॥ ६ ॥ 

गणेश्वरः ॥ गणेश्वरयवेपचोविरचनेकवाचस्यतेःप्रपन्नगिरिनन्दिनीचरणपद्वं ध्यायतः । 

तथा जयति मारती भगवती यथा सा सुधा मुधीभवति ुमुवामरमाधुरी मठायति ॥ ७ ॥ 

` गुणाढ्यः ॥ शब्चद्राणदधितीयेन नमदाकारधारिणा । धनु गुणाव्यन निःशेषो रञ्जितो 

जनः ॥ ८ ॥ दमृरीपितवदरपा ऊतगौरीमसाधना । इरटीदव छाकस्य विस्मयाय वृह 

तकमा ॥ ९॥ अतिदीभजीविरोषाद्यामेन यदोऽपहारितं हन्त । कैर्नोच्येत गुणाव्यः 

म एव जन्मान्तरापन्नः ॥ १० ॥ ४ 

गोविन्दराजः ॥ इृन्दुभमारसविं विहं विहाय कीरानने स्फुरति भारति का रतिस्ते । 

आद्यं यदि श्रयसि जल्पतु कोमुदीनां गोविन्दराजवचसां च विरेप एषः ॥ ११॥ 

जगन्नाथपण्डितः ॥ कवयति पण्डितराने कवयन्तन्येऽपि विदामः । रेल्यपि पिनाक- 

पाणो दृयन्यन्येऽपि भतरेताराः ॥ १२ ॥ माधुर्यरपि पूर्यद्रा्षाषरेतुमाक्षिकादीनाम् । 

वन्ध्येव माभुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ १३ ॥ गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादर- 

करा यद्वीयानां वाचाममूतमयमाचामति रसम् । वचम्तस्याकण्वं श्रवणसुभगं पण्डितपतेरधु- 
न्वन्मूधीनं दृपशुरथवायं पदयुपतिः ॥ १४ ॥ मधु द्राक्षा साक्षादपरतमथ वामाधरसुा कदा- 
चिक्तेपांचित्टृ हि विदधीरन्रपि मुद् । प्रुष ते जीवन्तोऽप्यहह॒गृतका मन्दमतयो न 
गेपामानन्दं जनयति जगन्नाथमणितिः ॥ १९ ॥ 

जयदेवः ॥ साध्वी मीध्वीक चिन्ता न मवति मवतः शाकरे ककंशापि द्राक्षे दरक्ष्यनि 
के त्रामपृत म्रतमसि क्षीर नीरं रसस्ते । माकन्द करन्द कान्ताधर धरणितटं गच्छ यच्छन्ति 
मवरं यावच्ङ्कारपारखतमिह जयदेवस्य विष्वम्वचांपि ॥ १६ ॥ 

ञ्योतिरीशः ॥ यश्रचारि शतानि बन्धवटनारंकारमाज्ञि द्रुतं शोकानां विदधाति 
कोतुकवरादिकाहमात्रे कविः । स्यातः क्ष्मातर्मण्डङेप्वपि चतुःषष्टेः कानां निधिः संगी- 
तागमनागरो विनयते श्रीज्योतिरीश्ः कती ॥ १७ ॥ 

दण्डी ॥ जाति जगति वाल्मीको कविरित्यभिधामवत् । कवी इति ततो व्याप कवय- 
सवयि दण्डिनि ॥ १८ ॥ त्रयोऽप्रयचखयो वेदाखयो देवाखयो गुणाः । त्रयो दण्डिमब- 

न्धा त्रिपु छोकेषु विश्रुताः ॥ १९ ॥ 
द्रोणः ॥ सरलतीपविव्राणां जातिसतत्र न देहिनाम् । व्यापी कुटालोऽमूयरोणो 

भारतं केति; ॥ २०॥ 

अन्धः ५ भ ८ ॥ प भ ~ ॐ ध न्वा. २ कामेदहीपक्रा; (पक्षे) मप्सीकरतमदना, , ३ वर्णितगारीमा्ञत््या; (पक्षे) अलंकृता पतिता वरया, ग गुणारचहृतो म्रन्थः, ५ जव्रिलम्. ६ एवाः, ७ हे मघो, ८ आक्रोशं कुर ९ स्वतः, ` 
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धनद; ॥ यथेयं वाग्देवी सुकविमुखवारसम्यस्निनी कुदुकण्ठीकण्ठे विलपति तथा चेदन- 
वधि । तदा भूमीमागे निरुपमतमः किचिदिव वा समाधत्ते साम्यं घनदभणितीनां मधुरिमा १ 

नरहरिः ॥ यश्ोधननिधयैदा नरहरेषैचो वण्धते तदा गतमदा मदारप्तमराटाटारवाः। 
न विश्रमचरीकरीभवति चाधरी माधुरी मुधाकरपुधाक्षरीमधुकथा वृथा जायते ॥ २२ ॥ 

प्रवरसेनः ॥ कीति: प्रवरसेनस्य भयाता कुमुदोऽज्वला । सागरस्य परं पी" कपिर्घनेव 
पेतना ॥ २३ ॥ 

बाणः ॥ ददि टगरेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । भवेत्कविक्रंगाणां चापलं तत्र 

कारणम् ॥ २४ ॥ राब्दाथेयोः समो गुम्फः पाच्वाी रीतिरुच्यते । शीटामष्रारिकावानि 
बराणोक्तिषु च सा यदि॥२५॥ जाता दिखण्डिनी प्राग्यथा रिखण्डी तथावगच्छामि । 
गर्म्यमधिकमापं वाणीं बाणो वमूवेति ॥ २६ ॥ शपे केचन रशव्दगुम्फविपये केचिद्रमे 

चापरेऽरंकोरे कतिचित्सदभविषये चान्ये कथावणके । आः स्त्र गमीरधीरकविताविन्ध्या- 
टवीचातुरीपंचारे कविकुम्मिकुम्भमिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ २७ ॥ 

बिहणः ॥ चिन्दुदन््तरद्ितामसरणिः कतौ शिरोचिन्दुकं॑कर्मेति प्रतिगोधितान्वय- 
विदो ये येऽपि तेभ्यो नमः । ये तु ग्रन्धप्हसश्ाणकपणतुस्यत्तलङ्गेगिराृेषेः कवयनिति 

.बिहृणकविस्तेप्वेव संनद्यति ॥ २८ ॥ 
भट्रारहरिचन्द्रः ॥ पदवन्धोज्ज्वलो हारी एतर्वणक्रमस्यितिः । भदटरहरिचिन्द्रस्य 

गद्यवन्धो दरपायते ॥ २९ ॥ 

भवभूतिः ॥ सुकविद्धितयं मन्ये निसिषेऽपि महीतटे । मवमृतिः शुकश्चायं बास्मी- 
किस्तु तृतीयकः ॥ ३० ॥ भवभूतेः संबन्धादरुधरमूरेव भरती माति । एतत्कृतकारुण्ये 
किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ ११॥ रतनावटीपूषैकमन्यदास्तामपीममोगस्य वनोमयस्य । 
पयोधरस्येव हिमाद्रिनायाः परं विभूषा भवभूतिरेव ॥ ३२ ॥ 

भासः ॥ पूत्रधारछतारमभर्नागबहभूमिकैः। सरपताकैयशो ठेमे मामो देवङृटेरिव।९३॥ 

मयरः ॥ तावत्कविविहंगानां ध्वनिरकिषु दास्यते । यावन्नो विरते श्रोत्रे मयूर 
न „~ ~ १ 

१ कुमृद्वच्छरभरा; (पक्षे) कुमदो नाम कपिः शोभते यत्र. २ दिगन्ते; (क्ष) समुद्र्य रङ्गादेरे 

३ काव्यविशेषः; (पक्षि) सेतबन्धः. ४ द्रुपदपुत्री. ५ यथा वणः सीतां जहार इति वाक्ये (तवरण 

इति पदं विन्ददनद्र८विसमीयु्तं कर्द, सीतां इति रिरोबिन्दु(अनुस्वार)युकतं कम. एतमेव कंठकरमपद् 

सर्वत्र भवत इति निश्वयवन्तो जनाः. ६ सृपतिडन्तायक्षरसमूहः; (पक्षे) चरणः. ७ मनोदृरः; (पक्ष) 

क्ताहरियक्तःः ८ अक्षराणि; (पक्ष) ब्राहम्कषतरियादिः. म रिवैशवयंस्य. १० नमेन्दरकन्या- ११ सग 

सती. १२ मवमूतिङकतैकरणारप्रधाने नीके, उत्तएरामचग्ति इतर्थः, १३ अपरि प्रावा रोदियपि 

दलति वज्जघ्य हृदयम्? इति पचे. १४ बाटकाचायैः. (पक्ष) वास्ुत्रियज्ञाता, १५ प्रस्तावना; (पक्षे) 

अ लादिगृहावयवविशेषः, १६ नाटकावयवविशेषः; (पक्षे) ध्वज 



९४ सुमाषितररमाण्डागारम् । भ०२ 

मधुरध्वनिः ॥ ३४ ॥ दर्प कविभुजंगानां गता श्रवणगोचरम् । विषविदयेव मायुरी मायूरी 

वाडृन्तति ॥ ६५ ॥ वा 

मातङ्गदिवाकरः ॥ अहो मरभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । श्राहषस्याभवत्म्यः 

पमो बाणमयूरयोः ॥ ३६ ॥ । ठ 

मुरारिः ॥ भवमूतिमनाटत्य निवाणमतिना मथा । मरारिपदचिन्तायामिदमाधीयते मनः 

॥ २७ ॥ मुरायिपदभक्तिश्चेततदा भैषि रति कुरु । मुरारिपदभक्तिशरेत्तदा माधे रति कुरु 

॥ २८ ॥ देवी वानमुपापते हि बहवः रां तु पारणं जानीते नितराम गुरुकुलछिष्टो 

मुरारिः कविः । अग्धिहेद्धित एव वानरभेैः किं तलस्य मम्भीरतामापातारनिमद्नपीवरतनु- 

जनाति मैन्थाचटः ॥ ३९. ॥ 

रतरखेरदीक्षितः ॥ विपश्ितामपश्चिमे विवादकेिनिश्चटे पपत्नित्यत्नतपत रत्नते- 

दीक्षिते । बृहस्पतिः क जपति प्रपत क प॑पराडपंमृलस्तु षण्मुखः दस्तु ¦ ४० 

राजरेखरः ॥ बमृव वह्मीकभवः कविः पुरा ततः मपेदे भुवि मतृमेण्ठताम् । स्थितः 

पन्यो मवमृतिरेखया प॒ वते संप्रति राजरोखरः ॥ ४१॥ पातुं श्रोत्ररसायनं रचयितुं 

वाचः सतां संमता व्युतयत्ति परमामवाप्ुमवपि रब्धं रखोतप्तः। भोक्तु सादु फलं च 

जीविततसेर्यद्यस्ि ते कतुकं तद्गतः शृणु राजरोखरकवेः सूक्तीः पुधास्यन्दिनीः ॥ ४२ ॥ 

वाल्मीकिः ॥ कवीन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम् । चन्द्रिकामिव चिन्व- 

न्ति चकोरा इव साधवः ॥ ४३ ॥ सर्ृपणापि निर्दोषा सलैरापि सुकोमला । नमस्तस्मे ठता 
येन रम्या रामायणी कथा ॥ ४४ ॥ योगीन्द्रसछन्दमां खटा रामायणमहाकविः । वस्मी- 

कृजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो मनिः ॥ ४९॥ ठौकरिकानां हि साधूनाम वागतुवतेते । 

ऋषीणां पृनरीयानां वाचमर्भोऽनुधावति ॥ ४६ ॥ आदिकवी चतुरास्यो कमलनवह्मीकजो 
वन्दे | टोकश्छेकविधात्रोयेयोमिदा टेश्॑मात्रेण ॥ ४७ ॥ तपरषि मनुप्यलोकम्रवेराविश्राम- 

दासिनं वाचाम् । सुरोकादवतारमरान्तरखेदच्छिदं वन्दे ॥ ४८॥ विहितधनाटंकारं विचि 
त्रवणोवरीमयस्फुरणम् । रक्रायुधमिव र्कं वैहमीकमृवं मुनि नौमि ॥ ४९ ॥ सति काकु- 
तस्थकुलोन्नतिकारिणि रामायणेऽपि क काव्यम् । रोहति कुस्या गङ्गापुरे कि बहुरसे व- 

~~ ---------~--~~ - ~+ = ०५, 
~ ---~~ ~~~ ~~~ ~~ 

१५ दिवशर्मम् ; (क्ष) एलन्नामानं कविम्. २ विष्णुः; (पक्ष) कव्रिविरेपः. ३ माघकाव्ये, ४ अये 
पातके मा प्रीतिं कुवि्यधः. ५ मन्द्राः € पूवर इयथः. ७ वासुकिः. ८ दषणो राक्षसविरोषः; 
(पक्ष) काव्यदोपाः. ९ खरो राक्षसविरेषः; (पक्षे) कर्कशम्. १० वात्मीक्यादीनाम्. ११ ठे ठकार 
शकरारमात्रगरोगेण सोकश्ेकयोर्भदः; (पक्ष) किंचिन्मात्रम्. १२ विहिता घना बहवोऽछंकारा उपमादयो ग्रेन 
तम् ; (पक्ष) पिषितं घनानां मेघानामलंकरणं येन तम्, १३ ्रिचित्रा वणौनामक्षराणां यावली पद्विस्तत- 
चुरं स्पुरणं स्पति्य तमू; (पक्ष) वणां नीलपीतादयस्ततपद्धिविक्ारः स्फुरणमत्िर्मस्य तम्, १४ वक्रो- 
क्तिकुशलम् ; क्ष) यथाश्रुतम्, १५ वात्पीक्रिम् ; (पक्षे) वत्मीकानातभू. इ्द्रधतुपोऽपि तत एवोत्पत्तिरिति 
ठटीकिकम्. वल्पीकाभ्रात्मवति धनुःखण्डमाखण्डठस्य इति काठिदासः. ` 



[पर०२ विरिष्टकविपरश्ंपता । ९९ 

हति ॥ ५० ॥ भाखष्टशवतंसकीतिरमणीरङ्गप्रसङ्कखनद्ारित्रप्रथमध्वनिपिजयते वस्मीकन- 
म्मा मुनिः । पीत्वा यद्दनेन्दुमण्डलगटत्काग्यामूतान्धेः किमप्याकल्यं कविनूतनाम्बुदमयी 
कादम्बिनी वैति ॥ ९१॥ 

विजया ॥ सरखतीव कर्णाटी विजयाङ्का जयलयसौ । या त्रेद्भगिरां वासः काटि- 
दाप्रादनन्तरम् ॥ ५२ ॥ 

विज्िका ॥ नीरोत्पल्दलश्यामां विलिकां मामजानता } व्रधेव दण्डिना परोक्तं स्- 
शुद्धा सरस्वती ॥ ५३ ॥ 

व्यासः ॥ नमः सर्वविदे तस्मै म्याप्ताय कविवेधसे । चक्रे पुण्यं सरखत्या यो वृ्षमिव 
भारतम् ॥ ९४ ॥ अचतुवेदनो बरह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । अमाटरोचनः शमूगवान्ब- 
द्रायणः ॥ ९५ ॥ श्रवणाज्ञटिपृरपेयं विरचितवान्भारताख्यममृतं यः } तमहमरागमतृष्णं 

कृष्णद्वैपायनं बन्दे ॥ ९६ ॥ प्यासगिरां नियं सारं विश्वस्य भारतं वन्दे । भृपणतयैव 
संज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥ ५७ ॥ 

शाकष्टमष्ठः ॥ एकोऽमूत्युटिनात्ततस्तु नटिनाचान्योऽपि नीकोरभूत्माच्यास्ते त्रय 
एव दिव्यकवयो दीव्यन्तु देव्या गिरा । अर्वाचो यदि गद्यपद्यरननाचातुयेवागुद्धतास्तान्प- 
वीनतिय्य सेलतितरां शाकलमहछः कविः ॥ ५८ ॥ । 

सातवाहनः ॥ अविनारिनमम्राम्यमकरोत्सातवाहनः । विशुदधनातिभिः कोशं रतैरिवि 
पुभाषितैः ॥ ९९ ॥ 

सदशन ; ॥ न मुग्दयिताधरे न विषमानि रत्नाकरे न राहुमुखकोटरे न किल 

ताक्ष्यपक्षान्तरे । पदो नकवीश्वरे रसिकचक्रचूडामणो गुणीकपि सुधा बुधास््जत सान्द्र 
नन्द्रभरमम् ॥ ६० ॥ 

सुबन्धुः ॥ कवीनामगरदरप नुनं वौसवदत्तया । शक्लयेव पाण्डुपुत्राणां गतया रकणेगो- 
चरम् ॥ ६१॥ 

कविदन्दम् ॥ उपमा काटिदापरस्य मारवेरथगौरवम् । दण्डिनः पदटारित्यं मधि 
सन्ति त्रयो गुणाः ॥ ६२ ॥ मायेन विधितोस्साहा नोत्पहन्ते पद्मे । स्मरन्ति मारपेरव 

कवयः कपयो यथा ॥ ६३ ॥ श्रीरामायणभारतवृहत्कथानां कवीननमस्कुमः । त्रिसोता इव 
परसा सरखती स्फुरति यैभिन्ना ॥ ९४ ॥ प्राचेतसव्याप्तपरादारादयाः पराञ्चः कवार 

जगद्श्चितास्ते । गोष्ठी नवीनापि महाकवीनां पज्या गुणज्ञेमैवनोपकत्री ॥ ६९ ॥ धन्वन्त- 

रिसिपणकामरिहशङ्वेतारमदवरलपैरकाटिदापाः । सातो वराहमिहिरो पतेः भायां 
[कायाकाकाल 1 

१ व्यासः २ भारतचिहिताम् २ "व्यासः. ४ ब्रह्मदेवः. ५ वान्मीकिः. , ६ चिरस्थायिनम् ; 

(क्षे) नाशं न गच्छन्तम्. ७ मात्राछठन्दाहिः; (पक्षे) मृत्यवन्तम्. < प्रन्थविरेषः; (पक्ष) भाण्डागासम् 

९ एतनान्ना प्रबन्पेनः (पक्ष) उन्द्रदसया. १० इन्दियविरेषम्; (पक्ष) जरुमनानायकः‹ 



९१ सुभाषितरत्नमाण्डागारप् । प्र०२] 

(तानि भर बरुचिर्मव विक्रमस्य ॥ ६६ ॥ यस्थश्रोरशचिकुरनिकरः कणेपूरो मयूरो मासो 

हासः कविकुगुरुः काट्दिासो विलापः । हर्षो हषा हदयवसतिः प्वाणस्तु बाणः केषां 

था कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ५ ॥ मासो रामिरसोमिरो वररुचिः श्रीपाह- 

माङ्कः करवर्ष्ठो भारविकाटिदापसतरटाः कन्दः परुबन्धुश्च यः । दण्डी बाणदिवाकरौ गण- 

पतिः कान्तश्च रत्राकरः पिद्धा यस्य सरखती मगवती के तस्य सर्वेऽपि ते ॥ ६८ ॥ 

वाचः पहछवयत्युमापतिषरः संदर्भशुद्धः गिरां जानीते जयदेव एव दारणः मध्यो रदः 
तेः । शृगरोत्तरसतममेयरचनराचारयगोवनसपधीं कोऽपि न विशचुतः श्ुतिषरो पोकवि- 
््मापतिः ॥ ६९ ॥ माघ्रश्वोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सरारविद्यः श्रीहषैः कालिदासः 

कविरथ भवमृलाहयो मोनराजः । श्रीदण्डी रिण्डिमास्यः श्रुतिमुकुरगुरुभेचटो भदनाणः 

ल्याताश्रान्ये सुबन्ध्वादय इह छतिमिर्िश्वमाहादयन्ति ॥ ७० ॥ 

कुकविनिन्दा 
अप्रगल्भाः पदन्यासे अननीरागहेतवः। सन्ये रबहटाापाः कवयो बालका इव 

॥ १ ॥ कविमिरपसेवामु वित्तारेकारहारिणी । वाणी वेयेव लोभेन परोपकरणीरृता 
॥ २ ॥ अन्यवणैपरावृत्या बन्धचिहनिर्ृहनेः । अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्चोरो विभा- 
व्यते ॥ ६ ॥ प्रायः कुकवयो टके रौगापिष्ितदृष्टयः । कोकिडा इव जायन्ते वाचाराः 
कामकारिणः ॥ ४ ॥ किं कवेस्तस्य काम्येन सवटृत्तान्तगामिनी । कथेव मारती यस्य 
न प्राप्रोति दिगन्तरम् ॥ ९ ॥ कि कवेस्तस्य काम्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । परस्य 
हदये ग्रं न ब्रृणेयति यच्छिरः ॥ ६ ॥ मुखमात्रेण काव्यस्य करोलहृदयो जनः । छया- 
मच्छामपि स्यामां राहृस्तारापतेरिव ॥ ७ ॥ शरोकाथेखादकाटे तु श्दोत्पत्तिविचिन्त- 
काः । नीवीविमोक्षवेटायां वसरमील्यिचिन्तकाः ॥ ८ ॥ अधिमिह्पछिगटं बहवपट्छवो- 
ऽपि वाचाटः । नागरनरवरपरिषदि कस्य मुखादक्षरं क्षरति ॥ ९ ॥ गणयन्ति नपद्राव्दं 
न वृत्तम क्षयं न चस्य । रस्िकलेनाकुहिता वे॑यीपतयः कुकवयश्च ॥ १० ॥ दुज- 
नहताशदग्धं काव्यसुवणं विशद्धिमुपयाति । दशयित्यं ॒तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयतेन 
॥ ११ ॥ कविरनुहरति च्छायां पदमेकं पादमेकमर्धं वा । सकटमनन्धह्जे साहसकर् 
नमस्तम्मे ॥ १२ ॥ विपुरृह्दयाभियोग्ये सिद्यति कान्ये जडो न मोरे खे निन्दति 
कम्ुकिकारं प्रायः शुष्कस्तनी नारी ॥ १३ ॥ अतिरमणीये काव्ये पिशुनोऽन्वेषयति | 
1 जो ह अङ्गि, ३ जलानां नीरागो वरिरसता तस्य हतवः; (पक्षे) 

^ "८" शह्तुनृताःः ४ बटुला आतपा परेषाम्; (पक्ष) बहीःयालाला तां पिबन्ति ते, 
५ वर्णान्तरपरिवरतनेन, ६ गोपनैः, ७ रक्ततया: (प्रक्षि 4 ध तया; (पक्ष) कोपे, ८ दुःरष्दम्. ९ इन्द्रवञ्रादिः; (प ठम्. १० वाच्यस्य; (पक्षि) द्रव्यस्य, ११ जाराः. +. 
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दूषणान्येव । अतिरमणीये वपुषि व्रणमेव हि मक्षिकानिकरः ॥ १४ ॥ द्राधीयप्ता पाटय. 
गुणेन युक्ताः कैः कैरवः परकाम्यखण्डेः ।, आडम्बरं ये वचां वहन्ति ते केचिदार्यः 
कवयो जयन्ति ॥ १९ ॥ कणोगृतं सक्तिरपं विमुच्य दोपेषु यत्नः मुमहान्वल्य । अवे- 
सते कैरिविनं भविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ १६ ॥ सराहिलयपाथोनिषिमन्थनोत्ं 
कान्यामृतं रक्षत हि कवीन्द्राः । यत्तस्य दैत्या द्वे लुण्ठनाय काम्याथचोरा प्रगुणीभवन्ति 

॥ १७ ॥ गृहनतु सर्वै यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षतिः क्रापि कवीश्वराणामू । रतेषु टुततेष 
बहुप्वमर्यैरद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥ १८ ॥ काव्यं करोषि क्रि ते सूदो न सनि 
ये त्वामुदीणैपवनं न निवारयन्ति । गव्य श्रतं पिव निवातगृहं मव्य वाताथिका हि पुरु 
धाः कवयो भवन्ति ॥ १९ ॥ हटादारृ्टानां कतिषयपदानां रचयिता जनः स्परषाटशचेद- 
हह कविना वद्यवचसता । भवेदद्य श्वो वा किमिह बहुना पापिनि कटौ घटानां निर्मातु- 
स्िभुवनविधातुश्च कलहः ॥ २० ॥ स्तवद्भवनिवतेके सरति हरौ कविः मूक्तिमिः करोति 
वरवभिनीचरितवणैनं गितम् । अनीतिरवनीपतिवैत शुनीतनुं भेोक्तिकरिमृषयति देवतामुकु- 
टभागयोग्येयेथा ॥ २१ ॥ श्रीनाथस्तवनानरूपकवनां वाणीं मनोहारिणीं कष्टं हा कवयः 
कदयैकुटिलक्ष्मीपारपताकतुवते । दूरोपाहतसौरमैन्धवपयो देवामिपेकोचितं संकरे विनियुञ्जते 
पुमतयः हाखाखवार्स्य किम् ॥ २२ ॥ ठीलारटण्ठितशारदापुरमहासंपद्रराणां पुरो 
विद्यासद्यविनि्गछ्त्कणमुषो वल्गन्ति चेत्पामराः । अद्य श्वः फणिनां शकुन्तरशिशवो इन्ता- 
वानां दकाः सिहानां च सुखेन मूर्धसु पदं धास्यन्ति श्ाटाद्रकाः ॥ २३ ॥ खाधीनो 
रसनाञ्चटः परिचिताः शब्दाः कियन्तः कचितक्षोणीन्द्रो न नियामकः परिषदः शान्ताः 

खतन्तरं जगत् । तदयं कवयो वयं वयमिति परस्तावनाहुरुतिखच्छन्दं प्रतिप्तदा गेत वर्य 
मोनव्रताटम्बिनः ॥ २४ ॥ खगोनगैटनिेटत्पुरसरित्पायःम्पातप्रथामलास्यानपरीय- 
सापि वचसा भिदेति मिदरिहनः । एकटयक्षरकष्टपि्टरचनादुवीरगवंम्रहाः कन्थामात्रकुति- 
न्दकाः कवयितुं सजन्ति दजामुचः ॥ २५ ॥ 

----- ~~ 

पण्डितप्रशंसा । 

पण्डिते दि गुणाः सवं मृतं दोषाश्च केवलाः । तम्मान्मृेसहसेभ्यः मज्ञ एक विशि- 

प्यते ॥ १॥ यत्र बिदजनो नासि श्छ्यस्तत्रालपधीरपि । निरस्तपादपे देश एरण्डो- 

ऽपि ह्ूमायते ॥ २ ॥ कि कुटेन विदीटेन विद्यांहीनस्य देहिनः । अक्ररीनोऽपि विद्य- 

वन्दिवेरपि स॒ पूज्यते ॥ ३ ॥ रोहणं सूक्तिरतानां वन्दे वृन्दं विपश्चिताम् । यन्पध्यपतितो 

नीचः काचोऽप्युचमेहीते ॥ ४ # विद्वानेव विजानाति वि्टननपरिश्रमम् । नहि 

१ अतिदी्ेण. २ प्रागल्भ्यम्. ३ श्रः, ४ राजवणनपराम्- ५ गङ्गाजलम्, ६ ब्रक्वदाच 
र्ति. ४ विस्तीर्णेन. ८ पूज्यते, 



ह मुभाषितरतमाण्डागारम् + 

वध्या विनानाति ग ्रसकोदनाम् ॥ ५ ॥ प्रासञो हि जरतां पा शूला वाचः शुभा- 
शमाः । गुणवदाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवाम्भप्तः ॥ ६ ॥ विद्धं च पतव च नेव तुर्य 

कदाचन । खदेशे ज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ ७ ॥ अकरोति यः छोकं शुक 

एव न मध्यमः) अरं करोति यः श्छोकं शुक एवे नमध्यमः ॥ < ॥ सदोषमपि निर्दोष 

मवमे पिपत । तमस्येवीजनवपुः कवेश्च सरपं वचः ॥ ९ ॥ गुणदोषौ बुधो गृहननि- 

नवेसविवेश्रः । रिरमा प्ते पर्वं परं कण्ठे निर्यच्छति ॥ १० ॥ स्थिरा हेरी † 

गृणतां ललबुद्धया न बाध्यते । रतदीपस्य हि शिखा वाल्ययापि न नादयते ॥ ११॥ 

वेसयानामिव विद्यानां म॒खं केः कैम चुम्बितम् 1 हदयम्राहिणस्तापरं ित्राः सनिति न सन्ति 

वा ॥ १२ ॥ विपां वदनादाचः सहस्रा यान्ति नो बहिः । याताश्रन्न परा्न्ति हिर 

दानां रदा ह्व ॥ १६ ॥ अथीहरणकोशल्यं कि स्तुमः शाखवादिनाम् । अभ्ययेम्योऽपि 

ये चारथात्निप्वर्भन्ति सहखरशः ॥ १४ ॥ स॒ एव रपिको ोके श्रवा काव्यं परैः कृतम् । 

उत्पद्यते च युगपन्नयनेऽकष्णोश्च यस्य घाः ॥ १९ ॥ श्रुते महाकवेः काव्ये नयने वदने 

च र: । युग्यस्य नोदेति प्र दषो महिपोऽथवा ॥ १६ ॥ विद्या विनयोपेता हरति न 

चेतांपि कस्य मनुजस्य । काञ्चनमणिप्ंयोगो नो जनयति कस्य छोचनानन्दम् ॥ १७ ॥ 

पयं तपो ज्ञानमहिमता च विदत्रणामं च पुक्षीरता च । एतानि यो धारयेम वि- 
वात्न केव यः पठते स विदान् ॥ १८ ॥ कवीश्वराणां वचसां विनेदैनैन्दन्ति विद्या- 
निधयो न चान्ये । चन्द्रोपटा एव करेहिमांशोमध्ये शिटानां सरसा मवनिति ॥ १९ ॥ 
शास्राप्यधीलापि भवन्ति मृखं यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्धान् । सुचिन्तितं चौष- 
धमातुराणां न नाममात्रेण करोलरोगम् ॥ २० ॥ न पण्डिताः साहसिका भवन्ति 
श्रुचापि ते संतुरयन्ति तचम् । त॑ समादाय समाचरन्ति खार्थं प्रकुैनिति परस्य 
चारम् ॥ २१॥ दृमतुरगदतेः प्रयान्तु मृदा धनरदिता विबरधाः मयान्तु प्रथाम् । 
गिरििखरगतापि काकपङ्किः 'पृलिनगतेन समा हि राजहमैः ॥ २२॥ सन्तश्चदिहं 
गुणविन्दवो बुधस्तान्पंतु्टः कवलयति स्फुटेऽपि दोपे । संयुक्तानपि पयसः कणानि 
चिनवन्नम्भस्तो ग्रसति हि मह मंछिकाक्षः ॥ २६ ॥ अन्या जगद्धितमयी मनप 

~~न ~~~ 
भ ~ -- ~ न ० 

१ महतीम्. २ प्रसवरकाठेयावेदनातम्, ३ पर्याप करोति. तिरस्फसेतीयर्थः, ४ नमध्यः 
शुको नकागे मध्ये यस्ैवंत्िधः शुनकः. श्वा इति भावः, ५, दोपसहितम् ; (पक्ष) दोषो हस्तास्तत्सदितः 
६ परशुरामस्य. ७ सदलाजनशरीरम्. ८ जानन्; (पक्षे) उपाददानः, ९ गरलम्. १० अमिन 
यति; (पक्षे) धारयति. ११ निरुणद्धि, वाचा कण्टाद्रहिनोद्राट्यतीय्थः; (पक्ष) स्थापयति, १२ रीति 
१ द भव्यरेभ्यः, अव्ययानामनेकाथंलात्; (पक्षे) व्ययरहितेन्यः, कृपणेभ्य दरति यावत्. १४ उद्कः 
(पक्षे) वाः वाः" इति ठीक्रिकङ्गब्दः, १५ नयने वाः सलिटम्. आनन्दाश्रुनलमियर्थः. वदने च वा; ¶ 
वाहः इति प्रशंसामोधको देशी शब्दः, १६ तेकतगतैः. १५ राजहसः, ̀  १८ टोकहितप्रचुरा,. 
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मटृत्तिरन्येव कापि रचना वचनावरीनाम् । रोकोत्तरा च ठतिराकतिरङ्हया वियावतां 
सकलमेव गिरां दवीयः ॥ २४ ॥ अधिगतपरमाथान्पण्डितान्मावमंस्थासलृणमिव रुषुल- 
्ीर्नैव॒तान्तंरणदधि । मदमिषितमिदिन्द्यामगण्डस्यलानां न भवति विपरतन्त्ीरणं 
वरिणानाप् ॥ २९ ॥ शाखोपस्छृतशब्दपुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विर्याताः पवयो 
वप्तन्ति विषये यस्य प्रमोर्भिभेनाः । तनयं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यं क्विपीश्वराः 
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका न मणयो येरधेतेः पातिताः ॥ २६॥ हर्यति न गोचरं 
किमपि शः पुष्णाति सर्वात्मना ह्यधिम्यः भंतिपाद्यमानरमनिशं प्रापोति बृद्धि पराप् । 
कल्यान्तेप्वपि न प्रयाति निधनं विद्यास्यमेतद्यनं येषां तान्मति मानर्म्चत ठृषाः कस्तैः 
सह स्पंधते ॥ २७ ॥ 

कृपण्डितनिन्दा । 

यस्य नास्ति खयं प्रत्ना शाखं तस्य करोति क्रिम् । छोचनाम्यां विहीनस्य दपणः 
करिप्यति ॥ १ ॥ मृखचिदानि पडिति गर्वो दुवेचनं मुखे । विरोधी विपवादी च रृलया- 
छं न मन्यते ॥ २ ॥ मूर्खो हि नत्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुमाशुभाः । अरुं 
वाक्यमादत्ते 'रीपमिव सूकरः ॥ ३ ॥ उपदेदो हि मृखणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयःपानं भुजंगानां केवलं विपवधैनम् ॥ £ ॥ वरं पवेतदुर्गेषु भ्रान्त वनचरैः पह । न मस- 
जनरंपकेः सुरेनद्र॑ंमवनेप्वपि ॥ 4 ॥ मूर्खोऽपि मखे दष च चन्दनादपि शीतः । यरि 

र्यति विद्दांसं मन्यते पितृ्ातकम् ॥ ९ ॥ अन्तःसारविहीनस्य सहायः कि करिप्यति । 
मट्येऽपि स्थितो वेणुर्वेणुरेव न चन्दनः ॥ ७ ॥ यस्य नास्ति क्ककरस्तु केव यो बहू- 
श्रुतः । न स जानाति शाखायान्दर्वी पाकरसानिव ॥ ८ ॥ रूपयौवनसंपन्ना विशाट- 
कुट्ंमवाः । विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्थाः किंशुका इव ॥ ९॥ विद्याविधिविहीने- 

न कि कुठीनेन देहिनाम् । अकुरीनोऽपि यो विद्धान्देवतेरपि पूञ्यते ॥ १० ॥ मदोप- 
शमनं शास्रं खलानां कुरुते मदम् । चकुःप्रकाशफं तेन उदटृकानामिवान्धताप् ॥ ११॥ 
ज्ञानविद्याविहीनस्य विदयाजाटं निरर्थकम् । कण्ठसूत्रं विना नारी अनेकामरणेयुता 
॥ १२ ॥ मूसैः स्वल्पन्ययत्रापात्सवनाशं करोति हि । कः पुधीः स॑यनद्राण्डं कि- 
स्थैवातिमाध्वपात् ॥ १६ ॥ माता शत्रः पितावैरी येन बाटो न पाठितः। न शोभते 

१ अतिदृरम्, २ अवमानं मा कुर. ३ रोधंन कुरुते, ४ गजानाम्. ५ शाघ्रसंस्कारेण शुद्धा 
ये शब्दस सुन्दरा गिरो येषां ते. ६ प्ताः. ७ देशे. ८ मौष्यम्. ० मूल्यतः, १० अचि. 

न्यम्. ११ सुखम्. * १२ दीयमानमै. १३ निरन्तरम्. १४ यजत, १५ स्पध करोति. 
१६ कि १७ सेन्द्राणां भवनेषु. स्वग्रदिरोकेष्वपीति मावः. १८ नेतव्यानेतव्यकस्तुसंवन्धी राजग्राह्यो 

भागः, 
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पमामधये हस्ये कको यथा ॥ १४ ॥ पुस्तकेषु च नाधीतं नाधीतं गरुपनिधो । न 
करोमने समामध्ये हममध्ये वको यथा ॥ १९ ॥ विद्यया शस्यते रोके पूज्यते चोत्त- | 

रः सदा । विद्याहीनो नरः प्राज्ञः सभायां नैव शोभते ॥ १९ ॥ शोभते विदुषा 
मध्ये नैव निरगुणमानपरः । अन्तरे तमसां दीपः शोभते नाकंतेनपराम् ॥ १७ ॥ बोद्धारो 

मत्परर्नाः ममवः स्मयदूषिताः । अबोषोपहताश्रान्ये जीणमङ्गे पुमापितम् ॥ १८ ॥ 

अन्तः सुखमाराध्यः पुततरमाराध्यते विरोपज्ञः । ज्ञानठवुविदग्ं ब्रह्मापि नरं ? 
{अयति ॥ १९ ॥ गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी पुरसंम्रमाद्यस्य । तेनाम्बा 

यदि सतिनी वद वन्ध्या कौटक्ौ मवति ॥ २०॥ निगुण इति-मृत इति च द्वविः 
कार्थामिधायिनो विद्धि । पदय धनुगृणशून्यं निर्जीवं यदिह शंसन्ति ॥ २१ ॥ अन्त- 
भूतो निवसति अदे जटः शिशिरमहसि हरिण इव "| अजडे शशीव तपने प्रतु 
रविष्टोऽपि निःसरति ॥ २२९ ॥ पतारिलयंगीतकटाविहीनः साकषात्यशुः पृच्छर्विधा- 
णहीनः } तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्रीगधेयं परमं परनाम् ॥ २६ ॥ जडेषु जातप्रति- 
माभिमानाः खटाः कवीन्रोक्तिपु के वराकाः | प्राप्ताभिनिर्वापणगवैमम्बु रलनङ्करज्योतिषि 
मि करोति ॥ २४ ॥ येषां नव्िद्यानतपो न दानं ज्ञानं न शीकंन गुणो न धमैः।ते 
ृतयुटोके मुवि मारभेता मनुष्यरूपेण पृगाश्ररन्ति ॥ २९ ॥ मुक्ताफटेः कर परृगपक्षिणां च 
मृष्टाननपानं किमु गदमानाम् । अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतं मखस्य कि पर्मकथाप्रपङ्कः 
॥ २६ ॥ न्नातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा ये का्यमार्गं दधतेऽभिमानम् । ते गारुडीयाननधील 
मन्त्रान्दाटादटास्वादनमारमन्ते ॥ २७ ॥ अवदयर्जम्बाटगवेषणाय कृतोद्यमानां खल्पैरि- 
माणाम् । कवीनद्रवाह़गरनिकषरिण्यां संनायते व्यथमनोरथवम् ॥ २८ ॥ वरं दर्दर: श्रु 
तिशाखपारगो न चापि मूर्ख बहुरलयुतः । सुोचना जीणेपटापि शोभते न नेत्रहीना 
कनकैरटछता ॥ २९ ॥ विविनक्ति न बुद्धिदुर्विधः स्वयमेव स्वहितं थनः । यहुदीरि- 
तमप्यदः फेने विजानाति तदहं महत् ॥ ३० ॥ विदुरष्यदपायमात्मना परतः श्रदध- 
तेऽथवा बुधाः | न परोपहितं न च स्वतः ्रमिमीतेऽनुभवाटतेऽ्पधीः ॥ ६१ ॥ अथ 
वीमिनिविषटबुधिु व्रजति व्यथेकतां समापितम् । रविरागिषु दीतिरोचिपः करजालं क- 
मटाकरे्विव ॥ ६९ ॥ इतरकमेफलानि यटच्छया विदित तानि परे चतुरानन । अर- 
पिके कक्िनिवेदनं शिरपि मा टि मारित माणि ॥ ३६ ॥ कलिचिदुतनि- 
भरमत्राः कतिचिदात्मवचःततिशारिनः । अहह केऽपि निर्षुकषयप्तदिह संमति कं 
प्रतिमे श्रमः॥ ३४ ॥ येके विचित्ररसशाषिपु पत्कवीनां सूक्तेषु कणपथगामिषु ना- 
~
 

(५ 
भ १ विङृतिमावं , गतम्. २ रञयितुमसमयो भवति, ३ पत्रिणी, ४ मूष; (पक्षे) जलहूपतात्,. ५ मृख; (पक्ष) परृखान्. ६ दहम्. ७ दैवम्. ८ कमः; ९ ुद्धिशन्यः, १० पामरजनः 

= 

६ ५ 
99 ११ गामिनम्. १२ जानानि, १३ द्गब्रहपरस्ताचत्तेषृ, १४ दीतमानोः. ५५ सच्छा. 
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द्रियन्ते । ते मारतीपरिमहेप्वपि कन्दरत्पु" नापतापुरं करतटेन पिदध्यरेव ॥ ६९ ॥ 
महाणि मा कुरु विषादमनादरेण मात्सयेमप्मनां सहसा खराना् । काव्यारिन्दमक- 
रन्दमधुत्रतानामास्थेषु धास्यसितमां कियतो विलाप्रान् ॥ ६६ ॥ अरण्यरुदितं छतं शव- 
शरीरभुदतितं स्थटेऽननमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम् । श्वपच्छर्मेवनामितं बपरिर्ण 
जापः कृतो धृतोऽन्धमुखदपणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ ३७ ॥ भरस्य मणिमदरेन्मकर- 
पक्तरदषरङ्ूरात्समद्रमपि संतरेत्मचल्दूमिमाङ्कुटम् । मुनंगमपि कोपितं रिरमि पप्पवद्धा- 
रयेच्न तु प्र॑तिनिविष्टमृखेजनचित्तमाराधयेत् ॥ २८ ॥ टभेत सिकताप तैलमपि यत्नतः 
पीडयन्पिबेच ग्रगत्रष्ठिकामु सटिटं पिपासार्दितः । कदाचिदपि पयट्शराविषीणमा- 
पादयेन्न तु प्रतिनिविष्टमृखजनचित्तमाराधयेत् ॥ ३९ ॥ यदा किचिञ्ज्ञोऽहं दि इव 
मदान्धः सममव तदा सवैज्ञोऽस्मीतयमरवदंवटिपतं मम मनः । यदा किचित्किचिद्रुषन- 
नप्तकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ ४० ॥ शिरः र्व 
खगात्यशुपतिरिंरस्तः क्षितिधरं महीधरादुतङ्गादवनिमवनेश्चापि जरभिम् । अधोऽधो गङ्गेयं 
पदमुपगता स्तोकमधुना विवेकन्रष्टानां मवति विनिपातः शतमुखः ॥ ४१ ॥ वितति गुरुः 
माजि विद्यां तथेव यथा डेन तु खलु तयोक्ञाने शक्ति करोल्युपटन्ति वा} भवति च 
पनभू्थन्मेदः फलं मति तद्यथा ममवति रुचां विम्बोद्रौहे मणिनं पदां चयः ॥ ४२ ॥ 
अविनयमुवामज्ञानानां शमाय भवन्नपि प्रकतिकृटिटाद्ि्ाभ्यासः खट्तविवृद्धये । फणि- 

मयमतामस्तृच्छेदक्षमस्तमसामसो व्रिपधरफणारत्नाटोको भयं तु भृशायते ॥ ४३॥ 
व्यापरादी्विपुंगवार्ैचितेवाक्यैः सटीटं हसन जल्प निमील्य टोनननुगं॑शोकान्पग 
पठ । काव्यं पिङ्करु यत्पीरविरचितं सधे सार्थं ठधरेयेद्यम्यथयते श्रुतेन रहितः पाण्ि- 
तमाप्तं बरात् ॥ ४४ ॥ ये संसत्पु विवादिनः परयशःशल्येन रुखाकुटाः कुवन्ति खमु- 
णस्तवेन गुणिनां यत्नाहृणाच्छादनम् । तेषां रोपर्कपायितादरद्शां कोपोप्णनिःश्वा्भिनां 

दीप्ता रत्नरिखेव फप्णफणिनां विद्या जनोदधेजिनी ॥ ४९ ॥ ग्रर्वम्तम्भमृतः परो 
तरतिकथामात्रे रिरःदूिनः सेद्धेगन्नमणप्रहापतिपुरक्षोभामिभृतस्थितैः । अन्तदेपविप- 
मवेशाविषमक्रोधोप्णनिःश्वासिनः कष्टा नूनर्मण्डितस्य ति छतिर्मर्िज्वरारम्भम्ः ॥ ४६ ॥ 
मृखत्ं सुरमं भजख कुमते मृखैस्य चाष्टौ गृणा निश्चिन्तो बहुमाजनोऽतिमुखरा रात्रिदिवा 

१ प्रतङरीरम् २ उद्व्वनं गवगोधमादिनू्भैन मटापकर्षणं तेन सगन्थितम्. ३ निजैन्यप्रशषे 

४ कतुतासपादनाय नम्रीकृतम्. ५ कर्णमन्त्रःः ६ बटाकारं कला. ५ ज्ञानटेशशन्यत्ेन विपरी- 

ताभ॑ग्राही, < वाटुकासु. ५ मरीचिक्रामु, १० गुङगम्. 4१ गनः, १९ सगर्वम्. १३ शर्व 

बन्धि. १४ मस्तकात्. १५ ददाति, , १६ मूर्ख. १७ नादयति. १८ महान्. १९ मिम्रग्रहणे. 

२० प्रतिपण्डः, २१ केविध्रषठान् २१ अयोग्यः, २३ रोपेण कषापितं ताम्रमुद्रं गर्भो प्रस्यवविधा 

रगयेषाम्, ४ कृष्णसर्ाणाम्. २५० जासदात्री. २६ प्रवास्तम्भं धारयतः २७ पोतः, 

२८ मूखैस्य.; २५ वरिकारः. ३० दारुणज्वरारम्मकमूमिः. 
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लमाक् । कायीकाथविचारणान्धयधिरो मानाफमाने पमः मरयेणायवर्नितो टदवपुमूं । 
मं जीवति ॥ ४७ ॥ व्यं वार्मणारतन्तुभिरपो रोद्धुं समुज्ुम्भते छेत्तु रवजमणी- 
न्दिरीषकमुममानेन संनह्यते । माधुर्यं मधुविनडुना रचयितुं स्षराम्डधेरीरते नेतुं वाञ्छति 
गः लटान्पमि परतां क्तेः पुधास्यन्दिभि : ॥ ४८ ॥ इक्यो वारयितुं जटेन हुतमुक्छ- 

त्रेण पृयतप्ो नागेन्द्रो निरि्तीङ्ूशेन समदो दण्डेन गोगदभो व्याधिर्भेषजंग्रहेश्च 

विवििमन््रमयेिविपं सपस्यौपथमम्ति शाखविहितं मूखस्य नास्त्यौषधम् ॥ ४९ ॥ तोयं 

निरमथितं व्रताय मधुने निप्पीडितः भस्तरः पानार्थं मृगतृष्णिकोर्मितरटा भूमि समारोे- 

कता । दुग्धा सेयमचेतनेन जरती दुग्धाशया सूकरी कटं यत्खलु दीधेया धनतृषा नीचो 
जनः सेवितः ॥ ९० ॥ काथ्ये मव्यतमेऽपि विज्ञनिवहैराखादययमाने मृहरदोषिन्वेषणमेव 

मतप्रनुपां नेसगिको दुर्हः । कापारेऽपि विकासिपङ्कनचये सेटन्मराले पुनः क्रोधश्र- 
पेन वुखितवपुः दा्बृकमन्वेपते ॥ ५१ ॥ विये हयतरापि कि नु रषणापरंमावनेरज्जस 
सन्त्यन्ये तव तोपणादितधियो धन्या वदान्या मुवि । कान्तानां कुचकुम्भकोश्षरसरुचां नो 
हानिरेतावता पण्डानां हृदयेऽपि यत्मरणयते नानङ्गरागोदयः ॥ ९२ ॥ मीमांसा पठिता न 
येरूपनिपन्नैव श्रुता तच्वतः श्रीमच्छङ्करमाप्यतो भगवती गीताप्यधीता न यैः । सिद्धा 
न्तापगतं रिरोमणिमतं ज्ञावापि किचित्ततो महाचा्यपदं गताः कथमहो छज्जां ठमन्ते न 
ते ॥ ९६ ॥ पेटीचीवरपटटवस्रपटटश्वेतातपत्रचछरयराीहारकप्रोटकम्छटटटाटोपाय तुभ्यं 
नमः । येनानक्षरकुक्षयोऽपि जगतः कुवेनि सतैत्तताभ्रान्ति येन विना तु हास्यपदवीं 
सन्तोऽपि कष्टं गताः ॥ ९४ ॥ मरदुप्यात्पण्डितानां कैविवचसमि कथं प्रत्ननृत्नत्रचिन्ता 
विेरन्यदवद्यान्यमिजहति तथा गृहते स्युर्गृणांशेत् । अन्यस्वन्यप्रमाणः प्रमवतनुते 
छिद्यते तावता करि नायं रत्नस्य दोपो दृपदिति यदिदं ्षिममन्धाः क्षिपनि ॥ ९९ ॥ 

छान्दसप्ररासा । 
नाध्यापगिप्यत्निगमाञ्श्रमेणोपाध्यायलोका यदि रिप्यवगौन् । निर्वेदवादं किख नि्धि- 

तानमूर्वीतटं हन्त तदामविप्यत् ॥ १ ॥ 

छान्दसनिन्दा | 
आः कषटमप्र्टा शिष्टा अपि वित्तचापटाविष्टाः । अध्यापयन्ति वेदानादाय चिराय 

मासि मासि मतिम् ॥ १॥ 
"गमकं ------------------~-~---{ कन 4 

अ क 

१ रगर्वाजतः . " २ सपम्. ३ विसम् ४ दीरकादीत्ूः ५ संनद्धो भवति, ६ इच्छति, ७ अगरनल्ापरिभिः, ८ तीक्ष्ण, ९ प्रादुर्भवेत् १० काव्ये १ १ दोषाः. १२ वेदान्. १३ वेतनम् 



[अर०२ वेयाकरणपरशंसा-वैयाकरणनिन्दा । ६३ 

वैयाकरणप्ररासा । 
वेयाकरणकिरातादपराब्दमृगाः क यानि संत्रस्ताः । इवोतिकैविःगायकमिगानन- 

गहराणि यदि न स्युः ॥ १॥ यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । सजन 
श्वजनो मा मूत्सकटं शकलं सरर्च्छत् ॥ २ ॥ रतदुरितनिराकरणं व्याकरणं चतुरधी- 
रधीयानः । बुधगणगणनावप्तरे कनिष्ठिकायां परं नयति ॥ ३ ॥ सत्रं धौणिनिवबदं कटय- 
नपुरुषः समृद्हति पटकम् । वणोदीनां धमाच्खेद्रा वरिधिकत्मरयङऽप्री ॥ ४ ॥ तिं जछे 
विष्णुपदापगायाः पातिञले चापि न॑येऽरवमाहम् । आचक्षते शुदधिदमा तिरा च श्वते 
रागमधोक्षने च ॥ ९ ॥ दृणार्मनम्यस्तफणामदीरगिरां दंधपा बधराजगो्ठी । अंगु चाप- 
श्रुतिपद्धतीनां युदधक्षमेवोदतयोदुप्ताथी ॥ ६ ॥ नाङ्गीकतव्याकरणौ पधानामपारवं वाचि 
पुगाढमास्ते । कस्मिश्चिदुक्ते तु पदे कथंचित्ेरं वपुः लिद्यति वेपते" च ॥ ७ ॥ रीब्द- 
शाखर्मनधीलय यः पुमान्वक्तुमिच्छति वचः समान्ते । बन्द्रमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं 
कभटनाटतन्तुना ॥ ८ ॥ 

वेयाकरणनिन्दा । 
टिदाणन्यपरुटूडपिडपरोरितिपतम्बिसिप्थस्थमिव्वस्मस्ताहरिचष्टनाषटुरतदन्ररोऽम्व- 

चोऽन्तयादिटि । टोपोग्योवैटि्रहिरेचियचिभ॑दाधा्वदाप्ठरचरेरिय॑ल्दानसिटांन्तियनिति कति 
चिच्छन्दान्यटन्तः टन् ॥ १ ॥ सूत्रैः पाणिनिनिमितेबहुतरेनिप्पा्य शब्दावलि वेकूष्ट 
स्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमाः शाब्दिकाः । पक्रन्नं विविषं श्रमणं विविधापूपा्यसुषा- 
न्वितं मन्दाम्रीननुरुन्धते मितवखानाघातुमप्यक्षमान् ॥ २ ॥ कुप्वो्कश्पोचरोपोध्यमतिस- 

सज॒पोरुभिरामोऽवपतानं शख्छोऽटीलयादिशब्दैः सदसि यदि शगः शाषदिकाः पण्डिता 

१ मिष्टः, २ भीताः. ३ गणक्राः, ४ नच्यकाराःः ५ जागः. ६ त्रयाः. ५ गृहा 
< विष्ठा, ९ व्याकरणसूत्म् ; (पक्ष) कङ्ुणम्. १० पाणिनिना बद्धं रचितम्; (क्ष) पाणा दृस्ते निवद्धम् 

वरिवाहकाले सूत्रनिमिते कङ्कणे वधूवरयोरैस्तयोरव्न्तीति प्रसिद्धिः. ११ अर्क्ञानपूवरकं त्रिचारयन; (क्ष) 

धारयन्. १२ सम्यग्धारयति; (पक्ष) सम्यगुदरहति. पाणिग्रहणं स्वीकरोतीयथैः. १३ दोमनां दमि. 

शुद्धाशुद्धवितेचनशक्तिमियथेः; (पक्षे) शोभना दग्यस्या पएतादशीं छिपरम्. १४ अकराप्रमृतित्रणीदीनाम् ; 

(पक्षे) ब्राह्मणवणादीनाम्. १५ ज्ञाता. १६ ग्रथाग्राच्म्. १७ प्रयोगं करोति; (वक्ष) योजयति, 

१८ पूतनम्. १९ गङ्गाग्राःः २० परतन्नटिनिमिते. २१ व्याक्रगणशाल्ने २२ मज्जनम्; (पक्ष) 

अभ्यासम्. २३ वदन्ति. २४ जननृदारम्य. २५ मरणान्तं च. २६ अनधीतमहामाप्याणाम, 

२७ दुष्प्रापा. २८ पण्डितराजसमा. २९ अज्ञातधनुदमागाणाम्. ३० कम्पते, ३१ व्याकरणम्. 

३२ अध्ययनमकरला. ३३ बविसतन्तुना ४ वर्पाणि. ३५ वापयन्ति. ३६ कर्णकरटोरान्. 

३७ व्िष्णुस्तवम्. ३८ कृठेति देषः. ३९ धृताः. 



६४ पुभाषितरतमाण्डागारम् । भ०२] | 

स्युः। तेषां को वापराधः कथयत पततं ये पंटन्तीह थोमत्ताथय्याथय्यथस्याधिगपिगधि- 
गथिक्थय्यथय्येति शब्दान् ॥ ३ ॥ 

नेयायिकम्र्ैसा । 
[| # [ 0 २ ॐ. + अदुर्ततौकैपायोपिराधो यस्य वर्धकः । अक्षपादोऽ्मःखषटस्वकरङ्कः कटानिधिः 

॥ ! ॥ अपरीपतितरक्षणममेपरामृष्टपदाथमाथतसैः । अवशीरत्तेधुक्तिनादैरल्मेतैर- 
नधीततर्वियैः ॥ ९ ॥ मोहं रेदि व्रमटीकुर्ते च बुद्धि भूते च संसछतपदम्यवहार- 
शक्तिम् । राखतान्तराम्यसनयोग्यतया युनक्ति तरकश्रमो न तनुते िमिहोपकारम् ॥ ३ ॥ 
लानाि्थक्िचरणः कंणमक्षकश्च श्रीपक्षिरोऽप्युदयनः त च वरपृमानः । गङ्खधरः शश्च- 
धरो बहवश्च नव्या मन्धव्यरुन्ध्यत इमे दै्दयान्धकारम् ॥ ४ ॥ मायः कायर्ममितवयसः 
पाणिनीयाम्डराशेः प्र्तस्याध्यपरिकरितिन्यायशास्रस्य पुंसः । वादारम्भे वदितुमनपो 
वाक्यमेकं समायां शह जिह भवति कियतीं परय कष्टामवस्थाम् ॥ ९ ॥ 

नेयायिकनिन्दा 
परमृदान्तो रिगानि व्यमिनारविनारकाः । ता्फिका यदि विद्रौपो कः किमपराध्यते 

॥ { ॥ गुरोगिरः पत दिनान्यधीच वेदान्तशाखाणि दिनत्रयं च । अमी समाध्रातनित$- 
तदः समागताः फूकटपादमिश्राः ॥ २ ॥ करक॑दातकविचारव्यग्रः फ वेत्ति काम्यहदया- 
नि | आम्य इव पिविर्रश्रजरनयनावचोरहस्यानि ॥ ६ ॥ नैयायिकानां नहिनाम्बराणां नतुग॑तं राप्मिन्तमैव । तथापि वेस्यास्तनसंनिवेशम्तोतुः कवेः कोऽपि विरेष एव ॥ ४ ॥ न नि्र्य्नायं शाति न वङ्गन्यपि सरृतपराणं नादत्ते न गणयति कि च स्पृतिग- णम् । पटञ्शुप्ं तरव प्रपरिमवाभक्तिभिरसो नयत्यायुः सते निहतपरटोका्थयतनः ॥ ९ ॥ मयल्ेरतोकैः परिचितकृतमकरणाः परं वाचोवयान्कतिपयपदौघाविदधतः । समायां वानायाः श्रुतिकट रटन्तो घटपरान्च टजने श्वाः खयमपि त भिति ̀ विब्धः ॥ ६ ॥ रमवह्मविचारणां विजहतो भोगापवममदां पोप कनन कण्ठशोपफटवं ुवेन्त्यमी तार्वि- शः । मलन्ष न पुनाति नापहरते पापानि पीटुछशव्यािनवति भेव पालयनुमितिरनो प- "~ ---~-~-- ~ 

। १ गागरफानां ताटशब्दानुकरणमेतत्. २ तकसमु , ३ गौतमः; (ष्ठ) क्ष ददादीति कषपः स न 
भवतीति तिथागिधः * चन्द्र इयथः. ४ अज्ञेन; (पष) हुमा ५ वारानां निभिः; (पक्ष) चन्दः 

» -ातपदापममृहततय, ७ जयुतत, ८ अहनम्, ५ शेषयति, नाशयतीच्ः, १० उतलया- 
५ ११ बोजद्रति, १२ गोतमः, १२ कणादः, ५४ द्रेगञानम्. १५. अनभ्यस्त, १ लौ १७ भम्. १८ वेदानि. १९ नीग्सम्, २० बटभिः.* ४ १ म्रखौः ~> न ९ प्रति 
९९ मचिनतनं बद्मयिनतनं च, २४ परमाणतपायः, १ 



[०२९ नैयायिकनिन्दा-मीमांसकमरासा-मीमांपकनिन्दा-वेयप्रहापा । ६९ 

षता रसति ॥ ७ ॥ हेतुः कोऽपि विशिंटधीरनुमितो न ्ानयुग्मं वैरुषाचो तेति च 
मोधवादर्मुखरा नेयायिकाश्ेदुधाः । मेषस्याण्डमियत्यं बेहिमुनो दन्ताः कियन्तस्तयेलयवं 
संततचिन्तनः श्रमजुषो न स्युः कथं पण्डिताः ॥ ८ ॥ साधु व्याकरणं हिताय विशद 
काव्यं पिकीगीतवन्मीमांसा श्रुतितत्परा तदनुगं सांस्यं सपातज्जरम् तं तु न्यायविशुद्ध- 
वेदिकविधिव्याकोपनोद्धागमन्याघाताय निगृढतगहन क्रामोदमाधास्यसि ॥ ९१ हे ह 
मित्र जिता मयातिबहिनो विप्रा धनं चाभितं रेपेम्यः शरयन्त्रदानमपि सत्संपादिते 
भूरिशः । न्थाश्चापि सृताः सुतकेषटकाः शौखराणि संदूष्य पै सोऽहं तफविभृषणोऽत् 
गहने धात्रा शुगाठः रतः ॥ १० ॥ 

मीमांसकेप्रशसा । 
भगवद्नम्युपगमनं दैवतनैतन्यरनिहिवश्नेषाम् । करमश्रद्धावधेकतत्माधान्यप्रद्द्ौनायेव ॥ १॥ 

आगमरूपविचारिण्यधिकरणमहस्ररिक्ितविपक्षे । खामिनि नेमिनियोगिन्युपरज्यति हदय- 
मस्मदीयमिदम् ॥ २ ॥ शावरकुमारिष्गुरवो मण्डनभवदेवरपौभेारथयः । अन्ये च विश्वान्या 
जयन्ति संत्रायमाणतन्त्रास्ते ॥ ३ ॥ नैयायिका वा ननु शाब्दिका वा अयीरिरःसु श्रम- 
दराछिनो वा । वदाहवे बिभ्रति जैमिनीयन्धोयोपरोधे सति मोनमृद्राम् ॥ ४ ॥ आदौ धमे 
मरमाणं निविधविभिमिदारोषतां च भ्रयुक्ति पौरवापयोधिकारौ तदनु बहुविधं चातिदेशं तथो- 
हम् । बाधं तन्त्रं मसद्खं नयमनयशतैः सम्यगारोचयद्रयो भिन्ना मीमांपकरेम्यो विदधति भुवि 
के सादरं वेदरक्षाम् ॥ ९ ॥ 

मीमांसकनिन्दा । 
ते मीमांपाशाखरडोकम्रसिदाः सवषीणां सेहिरे नैव सत्ताम् । चेतन्यस्यापहवं देवतानां 

चक्रुिश्वं नश्वरं मन्यमानाः ॥ १ ॥ मीमांपकाः कतिचिदन्र मिलन्ति वेदप्रामाण्यप्नाधन- 

छृतोऽपि न तेऽभिवन्याः । उद्धोपितोऽप्युपनिषद्विरशे षषी ब्रह्मैव नाभ्युपगतः पुरुषो- 
तमो येः॥ २॥ 

वैयप्रदंसा । 
गुरोरधीतासिकवैयविद्यः पी्ूषपाणिः कुदाटः क्रियामु । गतस्टटो भेयेधरः पादुः 

शुद्धोऽधिकारी मिषगीदशः स्यात् ॥ १ ॥ रागादिरोगान्सततानुपक्तानरेपकायमदतानशे- 
--------------~--~ 

भा ~~ ~~ ---------- + “ 

१ व्यप्तिषिरिष्पक्षधपिताज्ञानविरिष्टः. * २ पर्वोक्तगतांशद्रयम्, ३ लगिन्ियपरयक्नः ४ जन्पाकराः, 

५ काकाः, ६ लोपम्. ७ शाल्ञदीपिकाकती पाथसारथिपण्डितः. ८ वेदत्रयी. ° वादगुद्ध, १० न्यायर्प 

प्रतिबन्धके. ११ प्रतीतपदार्थैः सहाविचाल्यः, १२९ अघ्रतं पाणौ यस्य सः. अग्ुतवदवद्यमागेग्यद श्यथः. 

९ 



१६ ` सुमापितरतमाण्डागारम् । मर०२। 

पान् । ओसपुक्यमोहीरतिरदी वान योऽपरवे्यायै नमोऽस्तु तस्मे ॥ २ ॥ अन्यानि शा- 

ताणि विनोदमात्रं मर्तेषु वा तेषु न तैश्च फंचित् । चिकित्पितज्योतिषमन््रवादाः पदे पदे 

्र्ययमावहन्ति ॥ २ ॥ माबोथि वेदयकमथापि महामयेषु पातेषु यो भिषगिति भरथितस्त- 

मेव । अंक्रारलयसिल एव विषदी लोकोऽपि तेन मिषगेष न दृषणीयः ॥ ४ ॥ मस्त 

दःमहयेदनाकवलति ममे खरेऽन्त्लं तायां उवरपावकेन च तनौ तैन्ते हषीके । ईन 

बन्धुजने कृतमलपने परं विधातुं पुनः कः शक्तः कितामयप्रामनो वेदयात्परो विद्यते 

॥ ९ ॥ भ्रान्ता वेदान्तिनः फि पटथ श॒ठतयाद्यापि चद्वैतविदयां एथ्वीतच्े दन्तो विमर- 

शाय सततं कर्कशाम्ता्षिकाः किम् । वेदैनानागमैः कि ग्टपयथ हदयं श्रोत्रिथाः श्रर््शृहे- 
वैद्यं क्वोनवदयं विचिनुत हरणं प्राणसमरीणनाय ॥ ६ ॥ 

कुवेयनिन्दा । 
वेयराज नमम्तुम्यं यमराजसहोदर । यमस्तु हरति प्राणानदयः प्राणान्धनानि च॥ १ ॥ 

वेद्यराज नमस्तुभ्यं क्षपितारोपमानव । तयि विन्यस्तमारोऽयं छृतान्तः सुखमेधते ॥ २ ॥ 
चितां प्रज्वलितां दष्ट वैद्यो विस्मयमागतः । नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तराघवम् 
॥ २ ॥ कपायैरुपवामैश्च रतामुं्धाधतां टणाम् । निजोषधरतां वैद्यो निविद्य हरते धनप 
॥ ४ ॥ अज्ञातशास्र्रावा्ाख्मात्रपरायणान् । त्नेद्राद्विपपादान्पाशान्वेवसतानिव 
॥ ९ ॥ मिथ्योपेरंन्त मृपाकपयेरसह्यल्लेरयभाभतेषः । वैद्या हमे वशि्तरगणवगीः पिँ 
ण्डमाण्डं परिपूरयन्ति ॥ ६ ॥ नोऽपि दद्याद्रणकोऽपि दद्यात्संमा्थितः पाशुपतोऽपि द- 
यात् । वेदयः कथं दास्यति याचमानो यो मतकामादपि हुकामः ॥ ७ ॥ न ररतिोवि्नानं 
न च परिचयो वेद्यकनये न रोगाणां तखावगतिरपि नो वस्तुगुणधीः । तथाप्येते वैया इति 
परल्यन्तो जडजनारनपूनपयोभृला इव वुं हरन्ते द्जुषाम् ॥ ८ ॥ सत्कोणं रोलनेत्ं 
कुखयुवतिमुखं दस्यते सानुकम्पे रण्डानामर्धटजाश्चितमधिपुलकं सयते पीनमङ्गम् । छीबा- 
नां तः काष्टमूामितोयेः पूवी सिद्धां कलानां ्कटगुणनिर्धर्ैयि- 
दाभिवन्या ॥ ९ ॥ 

गणकग्रशसा | 
चतुरङ्गबलो राना जगतीं वशमानयेत् । अहं पञाङ्गवल्वानाकाशं वदमानये ॥ १ ॥ 
१ अविचाय्ायप्ति २ विचागङक्ति. ३ असंतोषः. ४ आहृयति, ५ मस्तके, ६ म्टनि, ७ इन्दियतमूहे, < सिने ९ वेदाध्यायिनः, १० कणैकटुभरः. ११ स्वेषां मध्ये निदोषम्. १२ नी- ताम्ः १६ व्तिवानयान्, १४ कुत्सिता भिषजो मिषक्पादास्तान्, १५ यभसंबन्धिनः १६ रोगि- 

२३ रेगिणाम्. २० प्राणान्. २१ यमस्य. २२ द्रव्यम्. 



[०२ गणकपरशंसा-कुगणकनिन्दा-ौराणिकनिन्दा-प्रोहितनिन्दा । १७ 

एकापनस्था जखवायुभक्ा भम्षवस्तक्तपरिग्रहाश्च । एच्छन्ति तेऽध्यम्बरचारिचारं दैवज्ञ- 
मनये कमुतायेचित्ताः ॥ २ ॥ न दैवं न पितयं च कमावसिद्धयेतन यत्रास्ति देशे ननु ज्यो- 
तिषन्ञः । न तारा न चारा नवानां ्रहाणां न तिथ्यादयो वा यतस्तत्र बुद्धाः ॥ २ ॥ दतो 
न संचरति से न चरेच्च वाता पूर्वं न जितमिदं न च संगमोऽप्ति । व्योभि स्थितं रवि- 
शशिग्रहणं प्रशस्तं जानाति यो द्विजवरः स कथं न विद्धान् ॥ ४ ॥ वृद्धाम फमुदमु- 
हृदः पष्पवन्तो परागः शुक्रादीनामुदयविल्यावित्यमी सवैदष्टाः । आविष्कुर्वन्यसिलवचने- 
वत्र $ुम्भीपुखाकन्यायाज्ज्योतिनेयगतिविदां निश्च मानभावम् ॥ ५ ॥ मानोः शीतकरस्य 
वापि भजगग्रा पुरो निश्चिते तीथोनामटनं जनस्य घटते तापत्रयोच्चाटनम् । दृष्टे भागवधा- 
रिते सति धृतेस्तष्टेश्च छाभो भवेदृष्टे तु ग्यैनेऽत्र त्परिहतिः कतुं नपय क्षमा ॥ ६ ॥ 

कृगणकनिन्दा । 
गणिकागणको समानधर्मौ निजप्ाद्गनिद्च॑कावुमौ । जनमानस्मोहकारिणौ तौ विधिना 

वित्तहरौ विनिर्मितो ॥ १ ॥ असुखमथ सुखं वा कर्मणां भ॑क्तिवेलाखहह नियतमेते मुञ्ते 
देहभाजः । तदिह पुरत एव प्राह मौहूर्तिकश्चेत्कथय फलममीषामन्ततः कि ततः स्यात् 
॥ २ ॥ विषति सदसद्वा जन्मपत्रं जनानां फलति यदि तदानीं ददशेयव्यसदाकष्यम् । 
न फलति यदि रग्ररष्टरेवाह मोहं हरति धनमिरैवं हन्त दैरवर्पाशः ॥ ३ ॥ गरभोदे खेदे 
वाप्युपनमति पसो विधिवज्ञान्मयैवं प्रागेवामिहितमिति मिथ्या कथयति । जनानिष्टानिष्टा- 
कलनपरिहरेकनिरतानसौ मेषादीनां परिगणनयैव रमयति ॥ ४ ॥ उ्योतिःशास्महोदभौ 
बहुतरोत्सर्गापवादात्ममिः क्ोरैमिचिडे कणान्कतिपरयोछन्ध्वा कता्थी इव । दीवरयुःमुत- 
संपदादिकथनैरव्तपारा समे गेहं गेहमनुमविस्य धनिनां मोहं मुहुः कुषेते ॥ ९ ॥ 

पौराणिकनिन्दा । 
पौराणिकानां व्यभिचारदोपो नाशङ्कनीयः कतिभिः कदाचित् । पुराणकती व्यभिचार 

जातस्तस्यापि पुत्रो व्यमिचारजातः ॥ १ ॥ 

पुरोहितनिन्दा । 

पुरीषस्य च रोषस्य दिपायास्तख्रस्य च । आदयक्षराणि पग्र वेधाशक्रे पुरोहितम् ॥१॥ 

ऋता 

१ मोक्षेच्छवः, > धक्तः परिग्रहः कठ प्रस्त. ३ आकारसंचागिम्रहगतिम्, ८ क्षद्र, ५च- 

नरस्य, ६ सूपरौचन्द्रमतोः. ५ ग्रहणम्. ,८ स्थारीपुलाकन्ययेन. २ ब्रहणे १०दुःखे, ११ पगि- 

हारः, १२ परिपाककठेषु. १३ स्वचातुर्म्. १४ कुैवज्ञः, १५ हप. १९ भरम करोति. १५ कुदवक्ञाः 



७० सुमाषितरत्नभाण्डागारम् । मण 

ग्रथित न बनि सदा नतिमाभिताः ।' दन्तच सन्तश्च महार्लतया तथा 
॥ ४८ ॥ विगृहीतः पदाक्रान्तो भूयोभूयश्च खण्डितः । माधुयमेवावहति ुष्टोक स्वत 
जनः ॥ ४९ ॥ प्रकृतिप्र्योपेतः सदृत्तः साधुसमतः । अथौषणसमथैश्च सुष्छोक इव स- 

जनः ॥ ९० ॥ गुणोऽपि नुनं दोषाय दुषिधातोः खट्स्य च । सन्मा्गसिद्धये वद्धिः 
पाधुजनस्य च ॥ ५१ ॥ मु्न्तश्चापलरसं प्रस्थिताः पावने पथि । घना इवादरहदयाः सन्तो 

जीवनहेतवः ॥ ५२ ॥ धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चरला । ममवोऽप्यम- 

मत्तासते महामहिमदाटिनः ॥ ९३ ॥ प्रापुरेव प्रवीणः स्यातपद्ूणापृतचवेणे । नवनरता- 

हृरालादकुशलः कोकिटः किट ॥ ५४ ॥ उत्तमः छदाविकषोमं षमः सों न हीतरः । 
मणिरेव महाशाणणं न तु मृत्कणः ॥ ५९ ॥ सजना एव प्तापूनां मथयनित गुणो- 
तकर् । पूप्पाणं सरम मायस्तनुते दिक्षु मारुतः ॥ ५६ ॥ सभावं नेव मुञन्ति सन्तः 

संपर्गतोऽपतताम् । न वनन्ति स्तं मज काकसपरकतः पिकाः ॥ ९७ ॥ संपत्तौ को- 
मं चित्तं सापोरापदि कर्कशम् । सुकुमारं मधो पत्रं तरोः स्यात्कठिनं शुचो ॥ ९८ ॥ 
लमावं न नहालेव प्ाधुरापद्रतोऽपि परन् । कपरः पावकर्ष्टः सोरमं रमतेतराम् ॥५९॥ 
अप्यापत्समयः साधोः प्रयाति शछाघनीयताम् । विधोविषुतुदास्छन्दविपत्काोऽपि सु- 

दरः ॥ ६० ॥ विना परीक्षां नो तत्वं मिद्ध ज्ञायते सतः । सववरभबन्धान्नो शुद्िजञीयते 
कर्षणं विना ॥ ६१ ॥ टष्टदु्नदौरास्यः सजने रज्यते जनः । आरुह्य पवैतं पा- 
न्थः सानौ निघ्रैतिमेलट्प् ॥ ६२ ॥ क्षणक्षयिणि सापाये भोगे रज्यन्ति नीत्तमाः । 
सं्ज्याम्भोजकिलस्ं न प्रार्थयति देवरम् ॥ ६३ ॥ उत्तमं सुचिरं नेव विपदोऽभिमव- ` 
न्यम् । राहुग्रसनसंमृतक्षणो किच्छाययेदधिभुम् ॥ ६४ ॥ प्रायः सभावं मु्न्ति सन्तः सप- 
गेतोऽपतामू । चण्डाश्रण्डातपात्पादा हिमांशोरमृतसनः ॥ ६९ ॥ तुर्यं परोपतापिचं क्रुद्योः 
पाधुनीचयोः। न दाहे ज्वरतो्िन्नं चन्दनेन्धनयोः क्रचित् ॥ ६६ ॥ महतां तादशं तेजो यत्र 
शाम्यन्यनोजपः । अस्तं यानित भरकारोन तारका हि विवस्वतः ॥ ६७ ॥ आस्थामारम्ब्य 
नीतेषु वशं धरप्वरातिपु । व्यक्तिमायाति महतां माहात्म्यमनुकम्पया ॥ ६८ ॥ आपत्छेव हि 
महतां शक्तिरभिव्यज्यते न संपत्पु । अगुरोस्तथा न गन्धः प्रागस्ति यथाथिपतितस्य ॥ ६९ ॥ 
शनयेऽपि च गृणवत्तामातन्वानः खकीयगुणजष्ः । विवराणि पूद्रन्रणीयुरिव सजनो न- 
यति ॥ ७० ॥ तरुमृलादिपु निहितं टमाविरभवति पचछवरेषु । नितं यदुपक्रियते तदपि 

महानो । वहनयुचचैः ॥ ७ ॥ संपदि यप्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरतम् । तं मुव- 
नत्रयतिरुकं जनयति जननी सुतं विर् ॥ ७२ ॥ दुरमनवचनाङ्गारै$धोऽपि न विनयं वद- 
सायः । अगुरुरपि दह्यमानः खमावगन्धं परित्यजति छि नु ॥ ७३ ॥ अग्नियवचनदरिः 

~~~ वव 

५ १ कुलमयादाम् ; (पक्ष) पवेतस्यितिम्. २ सत्नमनम्, ¢ समुदः, >» प्राणिनः; (पक्षे) धै ; (पक्षे) पेयम्. 
+ व्यक्ता भवति, ६ ठता. ५ एकान्ते. ८ ष्म. ५ अनिष्टम्. 



[१५९ सजनम । ७१ 

भियवचनाल्यैः लदारपरितष्टः । परष॑िवादनिदतैः कचितकविनमेण्डिता वसुधा ॥ ७४ ॥ 
पतितोऽपि राहुवदने तैरणिवोर्धयति पद्खण्डानि । भवति विप्यपि महतामङ्गीकतवस्तुनि- 
वाहः ॥ ७९ ॥ छिन्नोऽपि रोहति तरुश्चन्द्रः क्षीणोऽपि वधते छेके । इति विमृशन्तः सन्तः 
संतप्यन्ते न ते विपदा ॥ ७६ ॥ वापतरगम्यर्नुरोरम्बरमवनी च वामनैकपदा । नलघि- 
रपि पोतिल्कधः सतां मनः केन तुलयामः ॥ ७७ ॥ गौरीपतर्गरीयो गरं गता गते नीर्भम् | 
जीयेत कर्णे महतां दवारो नात्पमपि विशति ॥ ७८ ॥ निजर्दगतिगुणरञितनगतां करिणां 
च सत्कवीनां च । वहतामपि म॑हिमानं शोभाये सज्जना एव ॥ ७९ ॥ बाणं हरिरिव 
कुरुते सुजनो बहुदोषरष्यदोषमिव । यवदोपं जायति ैङिम्टुचा इव पुनः पिडिनाः॥८०॥ 
महतोः रचुदृत्तयोः सखि ददैयग्रहयोग्ययोः समस्थितयोः । सज्जनयोः स्तनयोरपि निरन्तरं 
संगतं भवति ॥ ८१ ॥ महतोऽपि हि विश्वापरान्भ॑हाशया दधति नास्पमपि ठ्थवैः | पवृ- 
णतेऽद्रीनुदधिर्मिदाधनय्ो न भेकमपि ॥ ८२ ॥ वेगुण्येऽपि हि महतां विनिर्मितं मवति 
कम शोभायै । दुर्वहनितम्बमन्थरमपि हरति नितम्बिनीटरलम् ॥ ८३ ॥ सज्जन एव हि 
विद्या शोभाये भवति दुजेने मोघा । न ॒विदूरददौनतया कश्चिदुपादीयते गृधः ॥ ८४ ॥ 
मवति सुमगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य सुजनस्य । वहति विकापितकुमुदो द्विगुणरुचि 
हिमकरोदयोतः ॥ ८९ ॥ वदनं प्रसादसदनं सदयं हदयं सुधामुचो वाचः । करणं परो- 
पकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥ ८६ ॥ उपकारमेव तनुते विपद्रतः सद्रणो मरहताप् । 
रच्छ गतो मृतो वा निदशेनं पारदोऽत्र रसरः ॥ ८७ ॥ गिरयो गुरक्स्तभ्योऽपयुरवी गुवीं 
ततोऽपि जगदण्डम् | तस्मादप्यतिगुरवः प्रलयेऽप्यचटा महात्मानः ॥ ८८ ॥ अनवरतप- 
रोपकरणब्यग्रीभवदमटचेतसां महताम् । आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषनानीव 
॥ ८९ ॥ न भवति भवति च न चिरं भवति चिरं चेत्फठे विवादी । कोपः सत्पुरुषाणां 
तुस्यः सेहेन नीचानाम् ॥ ९० ॥ इकषोरम्ात्करमदः पर्वणि पर्वणि यथा रप्तविरोषः । तद्व 
त्मज्जनमेत्री विपरीतानां च विपरीता ॥ ९१ ॥ परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति 
नो सदुपदेशम् । यास्तेषां खेरफथास्ता एव भवन्ति शास्राणि ॥ ९२ ॥ सुजनो न याति 
विति परहितनिरतो बिनाशकालेऽपि । छेदेऽपि चन्दनतरुः मुरमयति मुखं कुरारस्य॥९३॥ 

१ दूषणम्. २ शोभिता. ३ सूः ४ विकारयति. ५ संकटकराले, ६ अरुणस्य. ७ नौका. 
८ चरणाः; (पक्ष) सु्तिडन्तज्ञानम्. ९ महत्परिमाणम्; (पक्ष) प्रतिष्म्. १० सत्पुरुषाः; पक्षे) गजानां 

सज्जीकरणम्. ११ बाणसुरम्. १२ गुणभिननो दोषः; (पक्षे) बहूतरबाहृश्ालिनम्. १३ दोषशुन्यम् ; 

(पक्ष) बाहरहितम्. १४ समग्रदोषम् ; (पक्ष) यावद्राज्निम्. १५ तद्विषयकगतरेपणावन्तो भवन्ति; (पक्षे) 

निद्रामाववन्तो भवन्ति १६ तस्कराः. , १७ श्रे्टयोः; (पक्ष) महापरिमाणदारिनोः. १८ सुचरितयोः; 

(पक्ष) सुवतरयोः. १९५० आलिद्गनयोग्ययोः+ (पक्ष) वक्षःस्थितिशाठिनोः, २० शष्ठानपि; (पक्षे) महाप- 

रिमाणानपि. २१ श्रेष्ठः; दक्षे) गभीराः, २२ नीचाः; (पक्षे) स्वल्यपरिमाणकशाटिनः, २३ सेव्याः. 

२४ स्वैराठापाः, २५ सुगन्धयति, २६ परशोः. 



पुमापितरमाण्डागारम् । भर) 

योगेन भृदूमवन्ति न तु नीचाः । हेम्नः कठिनस्यापि द्रवणोपायो- 

॥ अनुकुरुतः लरपजनावग्रिमपाश्चा्यभागयोः सूच्याः । विद॑ 

धाति रन्धमेको गुणवान्यस्तु पिदधाति ॥ ९५ ॥ जस्तामन्यत्सनना' नकु 

-लिताः । संतापितपिशुनेषु खगुणेप्वमि हन्त सिने ॥ ९६ ॥ शरदि ग 
वर्धति वर्षः निःखनो मेषः । नीचो वदति न कुरूते न वदति सुजनः करोल्यव ॥ ९५ ॥ 

यदमी दशन्ति दद्षना र्ना तत्छादुसौरुयमनुमवति । ् रछृतिपिं विमला हर्यन 

यदुनयकार्येषु ॥ ९८ ॥ तदपतं विभिनाधिु यतन्तः खस्पमपदो विहिताः । ठुच्छे प- 
यसि घनानां सीदति जीवरोकोऽयम् ॥ ९९ ॥ अमतं किरति " हिमांशुर्विषमेव फणी 
पमद्रिरति । गुणमेव वक्ति साधृर्दोपमसाधुः प्रकाायति ॥ १००॥ गुणिनामपि निजसरूप- 

मतिपत्तिः प्रत एव संभवति । स्वमहिमदर्शानमक्षणोमुकुरतले जायते यस्मात् ॥ १०१ ॥ 

उत्क्षवाननिनगैणो यथा यथा याति ईणेमन्यस्य । धनुरिव सुवंशेजन्मा तथा तथा सज्जनो 

नमति ॥ १०२॥ दर्मनवदनविनिर्गतवचनमुजंगेन सज्जनो दष्टः । तद्िषनाशनिमित्तं साधुः 

संतोपमोपधं पिति ॥ १०३ ॥ कमठकुटाचरदिग्गजफणिपतिविष्टतापि चरति वसुधेयम् । 
म्रतिपन्तममलमनपरां न चरति पुंसां युगान्तेऽपि ॥ १०४ ॥ अन्तःकटुरपि ठघरुरपि दूतत 

यः पुमान्न संलयजति । स भवति सद्यो वन्यः सरपैप इव सवेटोकस्य ॥ १०९ ॥ अद्यापि 
दुनिवारं सतिकन्या मनति कौमारम् । सद्रथो न रोचते साप्न्तोऽप्यस्यै न रोचन्ते॥ १०९॥ 
मूकः परापवादे परदारनिरीक्षणेऽप्यन्धः । पङ्कः परधनहरणे प्त जयति छोकत्रये पुरुषः 
॥ १०७ ॥ पेदंलमपि सवचनं दहतितरां मानसं॑सुतच्वविदाम् । परुषमपि सुजनवाक्यं 
मल्यजरसवत्ममोदयति ॥ १०८ ॥ मक्तिभेवे न विमवे व्यस्तनं शास्रे न युवत्िकामाच्रे । 
चिन्ता यापि न वपुषि प्रायः परिदर्यते महताम् ॥ १०९. ॥ उपरि कँ्वारधाराकाराः 
क्रूरा मुजगमपुंगवाः । अन्तः साक्षादूक्षादीक्षागुरबो जयन्ति केऽपि जनाः ॥ ११० ॥ स्व- 

स्थानादपि विचटति मलति जटधौ च नीचमपि मजते । निजपक्षरक्षणमनाः सुजनो मेनाक- 
रोर इव ॥ १११ ॥ दुजनसहवापरादपि शीरोत्कर्ष न स॒जनम्यजति } प्रतिपवे तपनवामरी 

निःसृतमात्रः शरी शितः ॥११२॥ विप्नियमप्याकण्ये ब्रूते प्रियमेव सर्वदा सुननः । क्षारं 
पिबति पयोयेवंष॑त्म्भोधरो मपुरमम्भः ॥ १ १२६॥ सरपख्यं प्राख्धुरं वयोऽन्तराङे निदाध- 

दिनमन्ते । एकादिमध्यपरिणतिरमणीया पताधुजनमत्री ॥ ११४॥ न विमोचयितुं शक्यः क्षमां 
पहान्मोचितो ९४ कर्थाचित् । मन्द्रगिरिरिव हि तलं निवतैते नतु सर समवाप्य ॥११९॥ 

साधन ृदधिजनोपनैन्यलुच्छयभ्याया । पसो मरमूरिव जीवनमात्रं स्माशासयम् 

७२ 

अतिकुपिता अपि पूजना 

ऽस्ति न तृणानाम् ॥ ९४ 

१ अनुकरणं कुरूतः. २ करोति. ३ सूतरुक्तः; (क्ष) वियाविनयादिगुणयु्ः. ४ आच्छादयतिः 
९१ श्राब्द् $ ९ रज्ज ५७ > १, | 9 4 ्द्रदित :* ६' कषति, ४ रज्जुः; (पक्षे) त्रिनयादि;ः. ८ कणप्रदरे; (पक्ष, श्ुतिगोचरताम्, «५ वेणुः; (पक्ष) कुटम्. १० स्तुतििव कन्या. ११ कुमारिकालम्. १२ कोमलम्. १२३ खङ्गम्. 
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॥ ११६॥ समस्य सवेदापि सशनयोगेन तापमपनेतुम् । सुजनस्य व्यजनस्य च शक्तिम 
संगरहतः पर्य ॥ ११७ ॥ कि मधुना कि विधुना कि वधया करि च वसुषयासिलया । 
यदि दवयहारिचरितः परुषः पुनरेति नयनयोरंयनम् ॥ ११८ ॥ किमपेक्ष्य फलं प्योध- 
रन््वनतः पार्यते मृगाभिषः । भ्ररुतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमन्रति यया 
॥ ११९ ॥ सावेषमुपरिप्पिते परैरभ्युपैति विकृति रजस्यपि । अथतस्तु ¬ ' महान्- 
मीहते जीवितं किमु घनं धनायितुम् ॥ १२० ॥ वचनैरसतां महीयसो न खलु व्येति गुरु 
तर्मुतेः । किमेति रंनोभिरौषैरैर्वकीरणस्य म्ेर्महाध॑ता ॥ १२१ ॥ प्रकटान्यपि नेणं 
महत्परवाच्यानि चिराय गोपितुम् । विवरीतुमधात्मनो गुणान्मदामाकोशटमार्यचेतसाम् 
॥ १९२ ॥ किमिवालिटलोककीर्तितं कथयल्यात्मगणं महामनाः । 'व॑दिता न टघीयसोऽपरः 
स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम् ॥ ६२३ ॥ विसृजन्ववरिकत्थिनः परे निषभौरीविषवन्नराः 
करधम् । दधतोऽर्तरपाररूपतां ध्वनिपताराः परहा स्वेतरे ॥ १२४ ॥ नितरोषरया महाधियः 
सपदि करोधजितो रघरुजेनः । विभितेन जितस्य दुतमतिमद्विः सह केषिरुभ्यते ॥ १२५९ ॥ 
इयमुच्चतसचराछिनां महतां कापि कठोरचित्तता । उपर्य भवन्ति दरतः परतः प्रत्युप- 
कारशङ्कया ॥ १२६ ॥ आदिमध्यनिधनेषु सोहं सजने भवति नेतरे जने । छेदतापन- 
निषषताङनैनास्यमावमुपयाति कीनम् ॥ १२७ ॥ चातकखिचतुरान्पयःकणान्याचते नल- 
धरं पिपासया । सोऽपि परयति विश्वमम्भप्रा हन्त हन्त महतामुदारता ॥ १२८ ॥ दोष 
जातमवधीये मानसे धारयन्ति गुणमेव सजनाः । क्षारभावमपनीय गर्त वारिषेः परिल 
मेव वारिदाः ॥ १२९ ॥ सलनस्य हदयं नवनीतं यद्टदन्ति कवयस्तददीक्म् । अन्यदेह्- 
विरुप्तत्परितापात्मजनो द्रवति नो नवनीतम् ॥ १३६० ॥ तङ्खत्मनां तुङ्गतराः समथा मनो- 

रथान्पूरयितुं न नीचाः । धाराधरा एव धराधराणां निदाघरदाहं शंभितु न नद्यः ॥ १६१॥ 
मरकाममम्यस्यतु नाम विद्या सौजन्यमम्यापतवशादलम्यम् } कर्णो सरपल्यः परविशाच्ययु- 
विंशाल्येदक्षियुगं न कोऽपि ॥ १३२ ॥ सन्तोऽपि सन्तः कर शिरन्तु तेजः कर नु जन्त 
कं ननु मथन्ताम् । विधाय रुद्धा न तु वेधमेव व्रह्मण्डकोण ब्रटदीपकरसाः ॥ १६६ ॥ 
मप्तादमाधुयगुणोपपन्ना यत्नादनौचित्यपराद्धुखाणाम् । अथाः कवीनामिव सजनानां सवस्य 
सर्वावप्रोपयोगाः ॥ १३४ ॥ वनेऽपि परिहा मृगमां्तमक्िणो बुभुक्षिता नैव वरणं चरन्त । 
एवं कुरीना ई्प्नामिभूता न नीचकमाणि समाचरन्ति ॥ १३९ ॥ अहो महत्वं महता- 
मर्व विपत्तिकारेऽपि परोपकारः । य्थ्यमध्ये पतितोऽपि राहोः कटानिमिः पण्यर्चयं 

१ अयुतेन. २ स्थानम्. ३ र्दान्ुर्वतः, ४ स्वभावः. ५ उक्तम्. ६ निषटः, ५ मूमः 
< छत्रस्य. ° कीरलमू, १० परदृषणानि. ११ वक्ता १९ अनात्मःाधिनःः ५३ ५. 
१४ अभ्यन्तरे. १५ विङ्कतिम्. १५ सुवणम्. १५ दामयितुम्. १८ सर्रव्याप्तौः, १९५ अला- 

करिकम्. २० मुखमध्ये. २१ उद्धम. 
१० 
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ददाति ॥ १६ ॥ परबन्ि नद्यः स्वयमेव ` नाम्भः लन सान्ति फलानि इता क | 
नादनि स्यं खट् व्रीरिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतय : ॥ १६५७ ॥ रत्नाकरः कि 

कुरुते सवरलवि्याचटः कि करिभिः करोति । श्रीखण्डलण्डेमेटयाचलः कि परोपका- 

राय सतां विभृतयः ॥ १६८ ॥ ष्यः स एको मुवि मानवानां स॒ उत्तमः पतुः 

प धन्या, यस्यानो वा इारणागता वा नाश्ामिमङ्कद्विमुखाः भरयान्ति ॥ १६९ ॥ 

सन्तलणोत्सारणरमृतमङ्गातमृवणैकोव्यपणमामनन्ति 
प्राणम्यये वापि कृतोपकाराः खलाः 

परे परमिहोद्रहन्ति ॥ १४० ॥ कट कणन्तो मख्दायकाः खटास्तुदन््यलं बन्धनुङ्खटा 

ह्व । मनस्तु पाधुध्वनिभिः पद पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपृरा इव "॥ (४ १ ॥ क्षारं जटं 

वारिमुचः पन्ति तदेव छवा मधुरं वमन्ति । सन्तस्तथा र्जनदुवैचांसि पीला चमू 

कानि समृद्धिरन्ति ॥ १४२ ॥ अयं स्वभावः स्वत एध यत्परश्रमापनोदप्रबणं महात्म 

नाम् । सुभां सुरेशः स्वयमर्वकर्वशम्रमामितप्तामवति किति किल ॥ १४६ ॥ कर्णे 

जपानां वचनप्पञान्महात्मनः कापि न दूषयन्ति । मू्गमानां गरटप्रसद्ान्नपियतां 

यान्ति महासरांमि ॥ १४४ ॥ अपांनिधि वारिभिरचेयन्ति दीपेन सूर्य प्रतिबोधयन्ति । 

ताभ्यां तोः क्रि परिपृणेता स्याद्रकत्या हि तुप्यन्ति महानुभावाः ॥ १४५ ॥ दानाय 

रक्षमीः सुरताय विद्या चिन्ता परत्रहमविनिश्चयाय । परोपकाराय वचांमि यस्य वन्द्य- 

सिंटोकीतिलकः स एव ॥ १४६ ॥ न दु्जनानामिह कोऽपि दोपषस्तेपां स्वमावो दि गु 

णासहिप्णुः । द्िप्यैव केषामपि चन्द्रसण्डविपाण्डुरा पण्ड्कङकैरापि ॥ १४७ ॥ फि च- 

रमाः भत्युपकारदिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनप् । स्वभाव एवोन्नतचेतपां सतां 

परोपकारव्यसनं हि जीरितप् ॥ १४८ ॥ विपदि धेयैमरथाम्युदये क्षमा पदति वीक्य- 

दृता युभि विक्रमः । यदसि चामिरुचिव्येस्नं श्रुते भ्रकृतिसिद्मिदं रि महात्मनाम् 

॥ १४९ ॥ अविरतं परकाय॑ृतां सतां मधुरिमातिशयेन वचोऽप्रतम् । अपि च मानस्तम- 

्बुनिभिरयदयो विमशारदपावणचन्दिका । १९० ॥ यदि दहत्यनलोऽत्र करिमहुतं यदि च 

गौरवमद्निषु कि ततः । खवणमम्बु सदैव महोदधेः प्रृतिरेव प्ततामविषादिता ॥ १९१ ॥ 

आपद्रतः सलु महाशयचक्रवर्ती विस्तारयल्कृतपृवंमुदारमावम् । कालागुरुदंहनमध्यगतः 

समन्ताछोकोत्तरं परिमलं पकथेकरोति ॥ १९२ ॥ यः प्रीणयेतसुचरितैः पितरं सर पुत्रो 

यद्रपुरेव हितमिच्छति तत्करत्रम् । तन्मित्रमापदि सुते च समक्रियं यदेतत्रय॑नगति पु- 

ण्यकृतो लमन्ते ॥ १९६ ॥ परमेव मास्तु यदि चेपथिकेन सत्थं तेनापि चेहुणवता न 

७४ 

वि 

१ धान्यम्. २ मेघाः. ३ एेर्याणि. ४ शिरसः. *५ त्रिलोक्यां तिटको भूषणभूतः, ६ उद- 

यकराले, ७ वक्द्रलरत्तिः, ८ सवभात्रमिद्धम्. ५ शशाघ्वे. ५० पान्येन साधं मास्तु. ११ तदृ. 

१९१ त्रातः. | 1 



[० सलनप्रशंसा । ७९ 

॥ १९४ ॥ चन्द्रः क्षयौ ्रकृतिवक्रनूर्म्ात्मा दोधीकरः स्फुरति गिर्विपसतिकारे । भूमी 
तथापि विषटतः परमेश्वरेण नेवाश्ितेषु महतां गुणदोषा ॥ १५५ ॥ दोषाकरोऽपि कु- 
टिोऽपि कलङ्कितोऽपि मित्राषपतानसमये विहितोदयोऽपि । चन्दरस्तथापि रहरवह्ठमतामुयेति 
नैवाश्रितेषु महतां गुणदोषशङ्गा ॥ १९६ ॥ लज्जागुणौघनननीं जननीमिव खामलयन्त- 
शु्हदयामनुवतेमानाम् । तेजखिनः पुखमपूनपि संत्यजन्ति सलत्रतन्यसनिनो नै "पनः पभ्र- 
तिज्ञाम् ॥ १५७ ॥ पत्पूरुषः खलु हिताचरणेरमन्दमानन्दयलसिरलोकमनुक्त एव । आरा- 
भितः कथय केन करेरुदरिरिन्ु्विकापरयति कैरविभीकृटानि ॥ १५८ ॥ दाता न दापयति 
दापयिता न दत्ते यो दानदापनपरो मधुरं न वक्ति । दानं च दापनमथो मधुरा च वाणी त्री 
ण्यप्यमूनि खट सत्पुरुषे वसन्ति ॥ १९९ ॥ केनाञितानि नयनानि मृगाङ्गनानां को बा 
करोति ईचिराङ्गरुहान्मयूरान् । कश्चोत्परेपु दरप॑निचयं करोति को वा करोति विनयं 
कुटजेषु पुंसु ॥ १६० ॥ अद्यापि नोज्ति हरः किट कालकूटं कूर्मो निमि धरणीं खलु 
एषठमागे 1 अम्भोनिधिर्वहति दःपहवाडवामनिमङ्गीकृतं सृतिनः परिपालयन्ति ॥ १६१ ॥ 
विश्वौमिरामगृणगौरवगुम्फितानां सेपोऽपि निभेटधियां रमणीय एव । ठोकम्रियैः परिमकैः 
परिपूरितस्य कीस्मीरनस्य कटुतापि नितान्तरम्या ॥ १६२ ॥ किं जन्मना च महता 
पितृपोरुपेण शक्त्या हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम् । कुम्भा न कूषमपि शोषयित 
समथः कुम्भोद्रवेन भनिनाम्बुधिरेव पीतः ॥ १६६ ॥ आरभ्यते न खट विघ्मयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्रविहता विरमन्ति मध्याः | विघ्ैः पनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चो- 
तमजना न परित्यजन्ति ॥ १६४ ॥ सौजन्यधन्यजनुपः परुषाः परां दोपानपास्य गृ- 
णमेव गवेषयन्ति । त्यक्ता भृजगमविपानि पटीरगमात्मौरम्यमेव पवनाः परिदीटयन्ति 
॥ १६९ ॥ आक्रोशशितोऽपि सुजनो न वदत्यवाच्यं निप्पीडितो मधुरमुद्यमती्वदण्डः | 
नीचो जनो गुणदातैरपि सेम्यमानो हास्येन तद्दति यत्कहेऽप्यवाच्यम् ॥ १६६ ॥ यद्- 
खनाहितमतिबहुचाटुगर्भं कार्योन्मुखः खलजनः छृतकं॑व्वीति । तत्साधवो न न विदन 
विदन्ति किंतु कर्तु दरा मणयमस्य न पारयन्ति ॥ १६५ ॥ उदधिरधिरुम्यास्तं हनु- 
मास्तार निरवधि गगनं चे्त्कीण्डकोदो विरीनम् । इति परिमितिमन्तो मानि सर्वेऽपि 
मावाः स तु निरवधिरेकः सञ्जनानां विवेकः ॥ १६८ ॥ नहि मवति वियोगः स्ेहविच्छे- 

द्हेतुजेगति गुणनिधीनां सञ्जनानां कदाचित् । शनतिमिरनिव्टो द्रसंम्ोऽपि चन्द्रः 
-~------- न म ग न न न = ~ ~ ~ = 

१ प्रकूया स्वभन वक्रा तनुर्यस्य. . २ जडघ्भावः; (पक्षे) दलयोः सावर्याज्जलाव्मा जटरूपः, 
२ दोषा रात्रिस्तस्याः करः; (पक्ष) दोषाणामाकरः. खनिगिति यावत्. ४ मित्रः सृ्स्तस्य विपत्तकरारो- 

ऽस्तकराठस्तस्मिन्; पपक्ष), मित्र सुहृत्तद्विपत्तक्राटः. ५ सदारिवरेन; (पक्ष) केनचिद्वामिना. ^ सू्ौस्तसमये; 

(पक्ष) मित्रव्यसनकाठे. ५७ शिवप्रियताम्. , < मनोहरलोप्नः. ९ न यजति. १० भुन्दर. ११ कुहु 
मस्य, १२ अगस्येन, १३ मर्यादा. १४ ताणवान्. १५ ब्रह्माण्टफोरे. १९ गादटन्धक्रारः, 



पमापितरतभाण्डागारम् । मर०२ 

किमू कुपरदवनाना परेमभङगं करोति ॥ {६९ ॥ धवलयति समग्र ७८४४ ० 

निजकलङ्कं नात्मसंस्थं भरमा । मवति विदितमेतत्ायशः सञ्जनाना परहितनिरतानामादर 

नात्मकार्ये ॥ १७० ॥ प्रथमवयसि पीतं तोयमस्पं स्मरन्तः | शिरसि निहितमारा नाल्किरा 

नराणाम् । उदकममृतकलं ददुराजीवितानतं नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ १७१॥ 
मनसि वधि काये ण्यपीुपपूणाखिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । परगुणपरमाणृन्प- 

रतीकल नियं निनहदि विकपरनतः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ १७२ ॥ उद्यति यदि मानुः 

पश्चिमे दिषिमागे भरति यदि मूः शीततां याति वहिः । विकपति यदि पा प्व 
शिखायां न भवति पृनरुक भाषितं परलनानाम्र् ॥ १७६३ ॥ व्यतिकरितदिगन्ताः श्वतमा- 

नर्यदरोभिः सतविरपितानां स्थानमृजैठलानाम् । अकलितमहिमानः केतनं मङ्गलानां क- 

धमपि मवनेऽप्मस्तादराः संमवनति ॥ १७४ ॥ वपुरविहितमिद्धा एव रकषमीविखापराः 

मरतिननकमनीयं कान्तिमत्केतयनति । अमिनमिव रत्नं रदमयस्ते मनोज्ञा विकतितमिव 

पदं बिन्दवो माकरन्दाः ॥ १७९ ॥ वहति भुवनश्रेणीं रोषः फणाफट्कस्थितां कमठप- 

तिना मध्यं सदा स च धारभेते | तमपि कुरुते कोडाधीनं पयोनिधिरादरादहह महतां 

निःसीमानश्वरितरविभृतयः ॥ १७६ ॥ ब्रं बृष्टं पुनरपि पुनश्रन्दनं चारुगन्धं चननं छिन्न 

पुनरपि पुनः सवादु चैवे्काण्डम् । दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं न प्राणान्ते 
भकृतिवितिरजायते चेोत्तमानाम् ॥ १७७॥ केनारिष्टौ कमल्कुमृदोन्मीटने पुष्पवन्तो विश्व 
तोयैः छषपयितुमप्तौ केन वा वारिवाहः । विश्वानन्दोपचयचतुरो दुजेनानां दुरापः ष्य 
रोके जयति महतामुर्ज्वरोऽयं निप्गंः ॥१७८॥ उदन्वच्छन्ना भूः स॒ च निधिरपां योजन- 
शतं सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति । इति प्रायो भावाः स्फुरदवधिमुद्रामुकुलिताः 

सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमम्रीमा विजयते ॥१७९॥ यदेतन्नत्राम्भस्तदपि च समापराद्य तरुणीं 
कपोले व्यासक्तं कुचकलक्मम्याः कलयति । ततः श्रोणीनिम्बं व्यवक्नितविरामं तदुचितं 
खमावस्वच्छानां पतनमपि भाग्यं वितरति ॥ १८० ॥ यदिन्दोरन्वेति व्यसनमुदयं वा 

निधिरपामुपाषिम्तत्रायं जयति जनिकतः भरृतिता । अयं कः संबन्धो यदनुहरते तस्य 
कदं विशुदाः शुदधानां भरवमनभि्भिपरणयिनः ॥ १८१ ॥ गुणायनो दोषाः पुननवदन 
दुजेनमुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विरसयपदम् । महामेघः क्षारं पिति कुरते वारि 

मधर क्षणी सीरं पीत्वा वमति गरलं दुःप्दतरप् ॥ १८२९ ॥ मिथमाया वृत्तिर्विनयमधुरो 
वाचि नियमः मत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । परो वा पश्चाद्वा तदिदमविप- 
योतिं रहस्यं ाधूनामनुपयि विशुद्धं विजयते ॥ १८३ ॥ अपराधः साधुर्वा मवति 

ट नल पलो न पदं हि गना वरपनिदपि । मके सि मणिमुन- 
+ 41 

व + नाशयतलथः, २ अघततुन्यम्, ३ अमृतम्. ४ पृ्गिमिः, ५ आश्ववैस्थानम्, ६ सर्पः, 
५७ आनन्दात्मिका. ८ सेबन्धे. 

५६ 



[प्र०् सज्नप्रहसा । ७७ 

गयोजेन्मजनिते मणिनाहिदोषान्छशति नहि पर्णे मणिगुणान् ॥ १८४ ॥ न प्राधुः कृतापि 
व्रजति खलु दोषं न गुणतां खानां संसर्गीरपि छृतनिवापतोऽपि निपूणः । यथा पिन्यस् 
पिहिततनुश्वन्दनतरनं परकृतं याति (क्षपयति च तापं पुमनप्ताम् ॥ १८९ ॥ करे छष्य- 
स््योगः रिरि गुरुपादप्रणयिता मृते पला वाणीं विनयिमुनयोषीयमैतुरप् | हदि खस्था 
त्तिः श्रुतमधिगतेकवतफलं विनाप्यशवर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम् ॥ १८६ १ अनि- 
नाः पन्यानः किमपि महतामन्धकरिपोयदष्णोऽमृत्तेनम्तदंत कथाशेषमदनम् । मत्रा 
त्रयेदजनि पुनर्ज्योतिरहह मतेन तेनेदं मदनमयमेव त्रिभुवनम् | १८७ ॥ इहानेके सनतः 
सततमुपकारिण्युपृति “रतज्ञाः कुवैन्तो जगति निवसन्तोऽपि सुधियः । कियन्ते सनतः 
पुकृतपरिपाकम्रणयिनो विना खाथं येषां मवति पररृल्म्यप्निता ॥ १८८॥ अभेदेनोपास्ते 
कुमुदमुदरे वा स्थितवतो विपक्षादभ्भोजादुपगतवतो वा मधुषिहः । अपयीप्तः कोऽपि खप- 
रपरिचयांपरिचयमनन्धः साभूनामयमनमिपंथानमधुरः ॥ १८९ ॥ तप्तः पारङगैः मति 
जरधरं भूरि विरुतं धनेमृक्ता धाराः सपदि पयपरम्तान्मति मुहुः । खगानां के मेषाः क इह 
विहगा मा जटमुचामयाच्यो नातीनामनुपकरणीयो न महताम् ॥१९०॥ शिटा बाला जाता 
चरणरजसा यत्कुलशिशोः प्र एवायं रयः सपदि निनपदिभिरिशिाम् । शनमृयो मृयो 
न खलु कुरूते कामपि वधूं कुटे कश्िद्धन्यः मभवति नरः श्चाष्यमहिमा ॥ १९१ ॥ परा- 
धम्यासङ्गादुपनहदपि सवाथेपरताममेदैकलं यो वहति गुरु मृतेषु सततम् । खमावाद्स्यान्तः 
स्फुरति रुलितोदात्तमहिमा समर्थो यो निलयं प॒ जयतितरां कोऽपि पुरुपः ॥ १९२ ॥ त- 
मापि ध्वंसन्ते परिणमति भृयानुपरायः सटृत्संवादेऽपि प्रथत दृह चामुत्र च शुभम् 1 अभ 
मत्याप््गः कमपि महिमानं वितरति प्रसच्चानां वाचः फलमपरिमेयं प्रसुवते ॥१९६॥ म्निया 
न्याय्या वृत्तिमटिनमुम्धेऽप्यघुकरं सन्तो नाम्यथ्यीः सृहदपि न याच्यः दशनः । 
विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिएं” विरप्भ॑मिधारावतमिदम्॥ १९४॥ 
मदानं ग्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः मियं तवा “मनं पदमि कथनं नार्यपठतेः | 
अनुत्तेको लक्ष्यां निरमि्माराः परकथाः सनां केनोदिष्टं विपममपिधारात्रतमिदम् 
॥ १९९ ॥ विनेतव्या छङ्का चरणतरणीयो जटनिधिविपक्षः पोर्ह्यो रणभुवि सहायाश्च 
कपयः । तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षपकुं क्रियासिद्धिः सचे भवति महतां नो. 
प्रण ॥ १९६ ॥ रथस्थेकं चक्रं मुनगयमिताः सरतत तुरगा निराय्स्नो माभैश्वरणरहितः 

रिष्टो मदनो यहिमस्तत्तथाविधम्. ८ न्यायानुसारिणी. २ वतनम्, १० परतक्रम्. ११ प्राणव्यये. 
१२ न याचितव्याः. १३ क्षीणधनः, १४ अनुसतव्यम्. १५ उपदिष्टम्. १६ अतिकटिनम्. १५ स- 
ब्र धाराताण्डवम्. १८ गुप्तम्, १९ अतिथौ, २० अनुद्धाटनमर् २१ उपकारस्य २२ गवोभावः. 

२३ निन्दा, २४ रव्रणः, २५ कावैसिद्धिःः २६ तामग्याम्. २७ अनूरु. 



७८ पुमाषितरतमाण्डागारप् । म०२] 

सारमिरपि । रवि्यलेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नमसः क्रियपिषधिः पत्त भवति महतां 
नोपकरणे ॥ १९७ ॥ धनुः "पौष्पं भवीं मधुकरमयी चश्र्टशां दशां कोणो बाणः 
मृदपि अडात्मा हिमकरः । तथाप्येकोऽनङ्खिमुवनमपि व्याकुलयति क्रियापिद्धिः स॒ते 
मवति महतां नोपकरणे ॥ १९८ ॥ विपक्षः श्रीकण्ठो नडतनुरमाल्ः शङाधरो वसन्तः 
सामन्तः "कुसुममिषवः सैन्यमबलाः । तथापि ्रेटोक्यं जयति मदनो देहैरहितः क्रिया- 
पिदधिः सरसे मवति महतां नोपकरणे ॥ १९९ ॥ घटो जन्मस्थानं पगपरिजनेो मूर्मवसनं 
वने वामः कनदैरदानमपि दुःस्थं वपुरिदम् । अगस्यः पथोथि यद॑रृत कराम्भोजकुहर 
क्रियासिद्धिः ससे भवति महतां नोपकरणे ॥ २०० ॥ ये जात. व्यपतने निरीकुख्धियः 
प॑पतसु नाभ्युन्नताः प्राप्ति नेव परा्ुखाः प्रणयिनि प्राणप्रयोगेरपि । दमैः खगुणप्र- 
काशनविधावन्यस्तुतौ पण्डितास्ते मृमण्डलमण्डनैकतिटकांः सन्तः कियन्तो जनाः॥ २०१॥ 
द्राः सन्ति पहस्दः समरणव्यापारमात्रोद्यताः स्वार्थो यस्य परार्थं एव स॒ पुमानेकः 
सतारमव्रणीः । दुपरोदरपूरणाय पिवति सखोतःपति र्ीडवो जीमूतस्तु निर्दीधितापितनगत्सं- 
तापविच्छित्तये ॥ २०२ ॥ मजन्तोऽपि विर्पपयोथिगहने निःशङ्कयैयादृताः कुर्वन्येव 
परोपकारमनिर सन्तो यथादाक्ति वै । राहोरग्रकराटवक्रकुहरग्रापतामिमूतोऽप्यटं चन्द्रः 
किन जनं करोति प्रसिनं गरपरावरेषैः रेः ॥ २०३ ॥ वाञ्छा सजनपगमे पर- 
गृणे मीतिगुरौ नम्रता कायां व्य्तनं स्वयोषिति रतिरलोकापवादाद्गयम् । भक्तिः श 
टिनि शक्तिरत्मदमने संपरगमुक्तिः सटेपनते येषु वसन्ति निर्मलगुणा्तेम्यो नरेभ्यो 
नमः ॥ ९०४. ॥ दरयनते भूवि भूरिनि्तरवः कुत्रापि ते चन्दनाः प्रापाणिः परिप 
रिता वसुमती वजो मणिदुटंमः । श्रुयने रारवाश्च सततं चतर हकूनितं तम्मन्ये खल. 
पकृ नगदिदं द्वित्राः कषितौ सजनाः ॥ २०९ ॥ पर्मर्तं न तथा सुशीतटनरैः सान 
न म्तावरिनं श्रीखण्डविरेपनं सुखयति पर्ङ्गमप्यपितम् । प्रीये सजनभापितं प्रमवति 
मायो यथा चेततः सयुक्तया च पुरस पुरुतिनामारृष्टिमन्त्रोपमप् ॥ २०६ ॥ ध 
तत्परता मुखे मरता दाने पमत्माहिता मित्रऽवकता गुरौ विनयिता चित्तेऽतिगम्भीर- 
ता । आचारे शुचिता गुणे रपिता शाखेऽतिविज्ञानिता षरे मृन्दरता हरौ भजनिता 
सत्व पश्यते ॥ २०७ ॥ सजभ्यामृतसिन्धवः परदितपरारव्थवीरवता वाचालः पर्- भ "५५० ^ ^ ~ ~ "~ ~------ - स ~~~ ~. 

नि ८ ५ 
~ १ पुष्पमयम्. २ ण्या. ३ प्रमररूपाः + ृद्धिरहितः; (पक्ष दलयोः सावरणयात् ) जलात्मा जल- स्यः, + अनह, ६ उत्पत्तिस्थानम्, ५ भगा एव प्रजनः, समुद्रम्. ° अकरोत्. १० सं कटे. ११ अव्यरमनसुः, १२ रजव्रन्तः. १३ नीचाः. १४ अग्रेसरः, १५ तमुद्रम्, १६ वा- दवामिः. १७ मेषः, १८ भ्रीष्मः; १९ विपदेव पमोधिः"्समुद्रः, २० भूयेकरम्. २१ किरणैः २९२ स्वक्नियाम्. ,२२ द्ंकरे, २४ मनोजये. २५ दीखमणि;. २६ कावराच्ाः , २७ कोकषिर- रनद, २८ मृकतास्ताः. २९ सुजनतागरततम्राः । # 1 



(भ०९ सलनप्रशंसा । इहं 

वेने निजगुणालापे च भोनव्रताः । ओपत्लप्यविुतेयनिचयाः संपत्संनलेकिनो मा ूव- 
न्लटवक्रनिगेतविषम्डानाननाः सननाः ॥ २०८ ॥ ये दीनेषु दयावः रणति यानलमो- 
ऽपिनश्रीमदो व्यग्रा ये च परोपकारकरणे हैष्यन्ति ये याचिता: । खस्था; सन्ति च 
योवनोन्मदमहाव्याधिप्रकोपेऽपि ये तैः स्तम्भेरिव पुम्थिरः क्रि भर्ान्ता श्रा धार्यत 
॥ २०९ ॥ क्षारो वारिनिधि; कलङ्ककटुषश्चन्द्रो रविस्तापरतपर्भन्यश्रपलाश्रषोभ्रपटरा- 
दर्यः सुवणोचलः । शुन्यं व्योम शसा द्विनिहवि्ता खथामयेनुः पुः कां कल्पतरु 
पतमुरमणिस्तत्केन साम्यं सताम् ॥ २१० ॥ कस्मादिन्दुरपरौ भिनोति गतीं पीयूषः 
करैः कस्माद्वा जर्धास्येव धरणि धाराधरः सिच्चति । भ्रामं भ्राममयं च नन्दयति वा क- 
समत्रिरोकी रविः साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्षं मनः ॥ २११॥ अहतं पुखद्ः- 
खयोरनुगतं सवांखवस्थाप॒ यदधिश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यसिन्नहार्यो रसः । काठेना- 
वरणाल्ययात्परिणते यत्छरेहसारे स्थितं मद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्मा्यैते 
॥ २१९ ॥ गवं नोद्हते न निन्दति परान्नो मापते निष्ठुरं परोक्तं केनचिदमियं च सहते 
रोधं च नारम्बते । श्रूला काव्यमलक्षणं परत संतिष्ठते ृकवदोपांरछादयते सयं न 
कुरुते द्येतत्सतां लक्षणम् ॥ २१३ ॥ क कूर्मस्य मरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिषलेष 
यत्कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यच्निश्रटः । किं चाङ्गीछृतमुत्सृजन्हि मनप ्- 
यो जनो ठजते निवहः प्रतिपन्नवस्तुपु सतमेतद्ि गोत्रत्रतम् ॥ २१४ ॥ पेतृपक्रमकौ- 
तुकाहतगिरिमक्षेपवेगोच्छटन्निःरोषाम्बुपरिस्फृरोदरदरी गम्भीरिमा सागरः । चक्रे गोप्पदव- 
्िरद्धितवतोऽप्यन्तमैयं मारते: पूर्णवादतिरिच्यते हि महतस्त॒च्छस्य दुुद्धयता ॥ २१९॥ 
रुराः सन्ति सहखशः प्रतिपदं विद्याविदोऽनेकरशः सन्ति श्रीपतयो निरस्तथनदास्तेऽपि 
क्षितौ मूरिशः । ये कमेण्यनिरीक्ष्यवान्यमनुजं दुःखारदितं यन्मनस्ताद्रप्यं मतिपद्यते जगति 
ते परप्परुषाः पञ्चषाः ॥ २१६ ॥ दीनानां कल्पवृक्षः मुगुणफटनतः सजनानां कुटम्बी 
आदर्शः रिप्षितानां सुचरितनिकषः शीखेासमुद्रः । सत्कतौ नावमन्ता पुरुपगुणनिषिद॑- 
क्षिणोदारसचो द्येक: ष्यः स॒ जीवलययपिकगुणतया चेनच्छरृसन्तीव चान्ये ॥ २१७ ॥ 
नम्रत्रेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः खान्गुणान्सयापयन्तः खाथीन्पंपादयन्तो विततवहतरारम्म- 
यताः परार्थ । क्षान्येवक्षषषूकाक्षरमुखरमुखान्दर्मुान्दुःखयन्तः सन्तः साश्चैचयां जगति 
बहुमताः कस्य नाम्यथेनीयाः ॥ २ १८ ॥ वक्र वल्गाप्रकरषः समरभुवि तव प्राणरक्षापि दै 

वात्खेच्छाचारो न चास्ते नहि भवति तथा भारवाह नितान्तम् । इत्युक्तोऽश्वः खरेण प्रह- 
प्ितवदनो मूक एवावतस्थे तस्मानाला महान्तोऽधमजनविपये मोनमेवाश्रयन्ते ॥ २१९ ॥ 

१ विपंत्तिकारेणु, २ गवेरहेताः. ३ हपगुक्ता भवान्त. थवा ~ नुप, प टका, 

७ प्रकटयन्तः. ८ सङ्कामाङ्गणे. 



८० सुभाषितरतभाण्डागारम् । भ०२] 

वुजननिन्दा । 
तलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पयति । आत्मनो बिल्वमात्राणि पदयन्नपि न परय 

ति॥ १॥ नत्रिना परवादेन रमते दुजनो जनः। काकः सर्षरपान्भङ्के विनमेध्यं न तृ- 
प्यति ॥ २ ॥ विरिंलरव्यालयोरन्यवर्णीम्यां यो विनिभितः । परस्य हरति पाणा्नैतच्चित्रं 
कुलोचितप् ॥ ६ ॥ विषमा टिनात्मानो द्विनिहा जिह्गा इव । जगत्ाणहरा निं 
कस्य नेदधेनकाः खलाः ॥ ४ ॥ दुजनः परिहतैव्यो विद्ययाछुृतोऽपि न् । मणिना 
भूपितः सर्पैः क्रिमौ न भयंकरः ॥ ९ ॥ खलानां कण्ट्कानां च द्विधेव रतिक्रिया | 
ठेषानन्सुखभङ्गो वा दूरतो वापि वजेनम् ॥ ६ ॥ अपूर्वः कोऽपि कौपाभनिः स॒लनस्य स- 
टप्य च । एकस्य शाम्यति ेहाषटभेतेऽन्यस्य प्रौरितः ॥ ७ ॥ उभितं सज्जनं दष दष 
नीचः पुनः पुनः । कवीकुरते खस्थं विधुं दिवि विघरतुदः ॥ ८ ॥ कचित्पर्पोऽपि मित्र- 
तमीयात्नैव खलः कचित् । न रेषश्ञायिनोऽप्यस्य को दुर्योधनो हरेः ॥ ९ ॥ उपकारोऽपि 
नीचानामपरकारो हि जायते । पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् ॥ १० ॥ अलकाश्च 
सटाश्ैव पूभमिः सुजधताः । उपर्युपरि संकारेऽप्यापिष्ुन्ति वक्रताम् ॥११॥ खलानां 
धनुषां चापि सुद््शजनुपामि । युणटामो वेदाश परद्ैदकारकः ॥ १२९ ॥ वहैनिप्कप- 
द्रोही बहुधान्योपघातकः । ई-धरानेषी च सश दूषको मृषको यथा ॥१३॥ नौश्च दुर्मन- 
मिहा च तिकूलविसपिणी । परमतारणयिव दरुणा केन निमिता ॥ १४ ॥ यस्मिन्व 
समुतयत्सतमेव निर्ने्टितेः। दुषयलयनिरेणेव परकीट इवाधमः ॥ {५ ॥ स्वभावकािन- 
स्यास्य छेत्रिमं िघरतो भ॑तिम् । गुणोऽपि परकाये अपस्य च सस्य च ॥ १६॥ 
अयःपिण्ड इवोत्तते खलानां हृदये क्षणात् । पतिता एव नश्यति गुणास्तोयकणा इव ॥ १५॥ वनैनीयो मतिमता दुर्जनः सस्यतरयोः । श्वा मवत्यपकाराय दिहन्नपि दशन्नमि ॥ १८ ॥ वक्रतां बिभ्रतो यस्य गुहयमेव प्काराते । कथं न च समानः स्यतपुच्छेन पिशुनः शुनः 
॥१९॥ सेनं भूतिदानेन रतः स्वच्छोऽपि दुजैनः । दर्षणश्चानिके तिष्ठन्करोवयेकमपि 
हिभा ॥२०॥ आनन्मतिद्धं कौटिल्यं टस्य च ईस्य च | मोदं तयोमृखाक्ेपमलमेकैव 
ततन न = नि "~^ "~ ~~ 

स 

४ 

~ नन ~ --- १ विष्ठायशुचि, २ बाणः, ३ सर्पः; ४ अन्यवः खल इति. ५ वक्राः. ६ दुषटखमावाः, ५ सपाः. ८ प्रतीकारः. ९ उपानहा परादस्थचमेणा मुखभङ्गः. १० निवारणात्; (पक्षे) जलात्. ११ करम; (पक्ष) वेणुः. १२ त्रिनयाहिः; (पक्षे) गज्जु. १३ बहु-निषपट-दोही; (पे) वहु-निष्क-पट द्रोही इति पदच्छेदः, १४ ब्हुपा-अम्योपयातकः ; पक्षे) बहु-धान्य-उपप्रातकः इति पदच्छेदः. १५ द्षणान्वेषी; (पक्ष) चि्रान्येषी. १६ प्रतितीप्म् ; दक्ष) विरुद्धम्. १७ पौष प्रकरेण तारणाय; (पक्षे परेषा वश्चनाय, १८ भयकरः; दष) काषेन, १९ वेणौ; (पक्षे) कुले, ६० स्वकमभिः. २१ काष्ेधकः क्रमिः, २२ ्रियया निकम् ; (पक्ष) कपटयुक्ताम्. २३ नम्रत्वम्. ."२४ मौवी; (पक्षे) व्रिनयादिः, २५ धनष. २६ तैलेन; (पक्षे) ममतया, २७ भस्म; (पक्ष) वेमवभ्. २६ छङ्गल. ` 



५ दुभेननिन्दा ॥ ८१ 

सा क्षमा ॥ २१॥ यथा यथेव क्लेदेन भूयिष्ठमुपचथते । धत्ते तथा तथा तापं महासैश्वानर 
खलः ॥ २२ ॥ स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायाल्यधोगतिम् । अहो नु सदशी दृक्तिसुा- 
कोटः सरस्य च ॥ २३ ॥ दुजेनः कृतरिक्षोऽपि सजनो नैव जायते । अपि गङ्गानल- 
लानान्नाधः केशः कु्ञायते ॥ २४ ॥ दह्यमानाः सुतीक्ष्णेन नीचाः परयशोभिना । अश्- 
क्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्कुषेते ॥ २९ ॥ खलः सत्करियमाणोऽपि ददाति, कलहं ष 
ताम् । दुग्धधोतोऽपि किं याति वायसः $रहंसताम् ॥ २६ ॥ दुर्जनस्य विशिष्टं परो- 
पद्रवकारणम् । व्याघ्रस्य चोपवासेन पारणं पशुमारणम् ॥ २७ ॥ संत्यज्य शूपैवदोषानगु- 
णान्गृहणाति पण्डितः । दोषभ्राही गुणत्यागी ष॑छछोरीव हि दुजनः ॥ २८ ॥ खलो न साधुतां 
याति सद्वि संबोधितोऽपि सन् । सरित्प्रमपूर्णोऽपि क्षारो न मधुरायते ॥२९॥ सपेदुजेन- 
योमेध्ये वरं सर्पो न दुजेनः । सर्पा दद्चति कालेन दुजेनस्तु पदेपदे ॥ ६० ॥ अकस्मादेव 
कुप्यन्ति मप्रीदन्त्यनिमित्ततः । शीटमेतदपताधूनामग्रं पारि्वं यथा ॥ ६१ ॥ अशक्ताः 
दाक्तिमात्मीयां वयन्ते च दनाः । ते भवन्त्युपहासाय महतामेव संनिधौ ॥ १२ ॥ मपे 
क्रूरः खलः क्रूरः सपौत्करूरतरः खटः । मन्त्रेण शाम्यते सर्पो न खलः शाम्यते कदा ॥२३॥ 
दुजनं परथमं वन्दे सजनं तदनन्तरम् । मुखप्रक्षाटनात्पवं गुदप्रक्षालनं यथा ॥ ३४ ॥ दजन 
सुजनो न स्यादुपायानां शतैरपि । अपानं म्रत्पहस्रण धौतं चास्यं कथं मवेत् ॥ ६९ ॥ 
खलास्तु कुशलाः सापरहितमत्यृहकमणि । निपुणाः फणिनः प्राणानपहर निरोगसाप्॥६६॥ 
अहौ वत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत् । येनोपत्रपते साधुरसाधुस्तेन तप्यति ॥ ६७ ॥ 
तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकाया विपं शिरः । दृश्चिकस्य विं पुच्छं सवीङ्गे हुनेनो विषम् 

॥ ६८ ॥ दुर्मनो नावं याति सेव्यमानोऽपि नित्यशः । खेद नाम्यज्ननोपायेः श्वपुच्छमिव 

नामितम् ॥ ३९. ॥ वधेनं वाथ संमानं खानां प्रीतये कुतः । फटन्तयमूतसकेऽपि न पथ्यानि 

विषद्रमाः ॥ ४० ॥ दजनैरुच्यमानानि वचांसि मधुराण्यपि । अकालकुसुमानोव मयं सन- 

नयन्ि हि ॥ ४१॥ हतं दद्यान्न विवदेरिति विज्ञस्य संमतम् । विना हेतुमपि हृन्द्रमत- 

न्मखेस्य रक्षणम् ॥ ४२ ॥ अहो ख्मूजेगस्य विपरीतो वधक्रमः । अन्यस्य दशति 

श्रोत्रमन्यः प्रणषियुज्यते ॥ ४९ ॥ न यतकोटदितकैरपि दृष्टः सुधीभवत् । कि मदिः 

तोऽपि कस्त्या टश्चनो याति सौरमम् ॥ ४४ ॥ पाषाणो मिते दद्ैवतरं वज्रण भिद्यते । 

सर्पोऽपि भिद्यते मनतरर्ष्टात्मा नैव मिद्यते ॥ ४९ ॥ दुर्जनो दोषमादतते दृगन्धिमिव सूकरः । 

पजनश्च गणम्राही हंसः क्षीरमिवाम्भप्तः ॥ ४६ ॥ अपूता रमनाग्याट्मः खल्ाननविट- 

. शयाः । कणेमूटे सणान्त्यन्यं हरन्यन्यस्य जीवितम् ॥ ४७ ॥ दननेन सम मस्त मीति 
---- --- ~ -~~ ----~---- ~ --- त 

१ प्रथ्वी; (पक्ष) “शान्तिः. २ बाह्ृल्यन. ३ प्रज्यतः ¢ अधिः; प्रक्ष) व-श्रा-नगः दात च्छद 
+ ही 

५ तलाः, ६ रजहंहरम्. ५ चानि. चत्रटमू्. ९ निरपराधानाम. १० टना प्राप्रोति, 

११ जिद्वारूपाः सपः. 
११ ` 



८२ मुमापितरलभाण्डागारम् । मर २९|| 

चापि न कारयेत् । उप्णो दहति चाङ्गारः हीतः छप्णायते कम् ॥ ४८ ॥ दुर्जनः प्रिय- | 

वादी च नेतदिश्वासकारणम् । मधु तिष्ठति निद्राम टद हाखाहर , विषम् ॥ ४९ ॥ मन- 

सयन्यद्वचस्यन्यत्कार्ये चान्यहुरात्मनाम् । मनस्येकं वचस्येकं कमण्येकं महात्मनाम् ॥ ५० ॥ 

नीषनग्रहणे म्रा गृहीता पुनरुक्तः । कि कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा रीयन्त्रस्य नाः 

॥५१॥ विप्राणा गरलं कषठ भूजंगपरिवष्टिता । शांभवीव तनुः कर्य न वन्द्या दौजेनी 

समा ॥ ९२ ॥ भक्षमालपवृत्ति्ञा फशासनपरिग्रहा । बाह्मीव दोजेनी संस्न्दनीया समे- 

सटा ॥ ५३ ॥ खलः करोति दुत्त नृनं फटति साधुषु । ददाननोऽहरत्सीतां बन्धनं न 

महोदपेः ॥ ९४ ॥ कुरते स्वमुखेनैव बहुधान्यस्य खण्डनम् । नमः पतनरीराय पृप- 

टाय खटाय च ॥ ९५ ॥ अपवादादभीतस्य समस्य गुणदोपयोः । अपुततरहो दृत्तं दमि- 
मावं व्रिभेरिव ॥ ९६ ॥ न देवाय न धर्मीय न बन्धुभ्यो न चाभिने ! दुजेनस्याजितं वित्तं 

मुज्यते राजतम्कररः ॥ ९७ ॥ मुखं पद्मदलाकारं वाचा चन्दनशीतला । हृदयं कोधप्॑युकतं 
त्रिविधं भूतरक्षणम् ॥ ५८ ॥ निप्णातोऽपि च वेदान्ते साधुत्वं नेति दुजेनः । निरं जट- 
निधौ म्नो भेनाक इव मार्दवम् ॥ ५९ ॥ खटः सजनकापांसक्षणेकहुताशनः । परदुः- 
सागिधमनमारतः केन वण्येताम् ॥ ६० ॥ यशःौरभ्यरशुनः शान्तित्यहृताशनः । 

करुण्यकुमुमाकाशः खटः सजनदःखदः ॥ ६१ ॥ अन्तमटिनदेहेन बहिराहादकारिणा । 
पदा काटफलेनेव के खेन न वक्िताः ॥ ६२ ॥ अहो प्रतिपाद्यं @ध्मणो दुजेनस्य 
च । धुरः कोपमायाति कटूकेनैव शाम्यति ॥ ६६ ॥ इषछन्धप्रवेरोऽपि सेद विच्छेद- 
कारकः । कृतक्षोमो नंरीनति खो मन्थानदण्डवत् ॥ ६४ ॥ विव्वती पुरम्नणयं ट. 

छतः कुवेती गुणम् । कणोनिष्यति लोकस्य सूचीवत्पूचकस्य वाक् ॥ ६९ ॥ सर्वथा व्य- 
वहतेवयं कुतो ह्यवचनीयता । यथा सीणां तथा वाचां साधते दुर्जनो जनः ॥ ६६ ॥ 
कापृरुपः कुककरश्च भोजनेकपरायणः । ठितः पाश्वेमायाति वारितो न च गच्छति 
॥ ६७ ॥ माटिन्यमवलम्बेत यदा दपैणवत्टः । तदैव तन्मुखे देयं रजो नान्या प्रतिक्रिया 
॥ ६८ ॥ नीचः समुम्थितोऽवस्यमनवाप्य पराश्रयम् । चछद्रेण रतिमापरोति दृष्टान्तोऽत्र 

१ उदरम्; (प्रक्ष) प्राणाः, ~ अधोमुखाः; (पक्ष) विनीताः, ३ उश्वेमुखाः; (क्षे) उद्धताः. ४ पए- 

वजतृसवरद्मघटमाटारूपं राहाट ' इति प्रसिद्धम्. ५ सपाः; (पर्ष) जागाः ६ दजनसंबन्पिनी. ५ अ- 
क्षपा य आलापास्तपां व्रत्ति्ना; (प्रक्ष) अक्षमाटा जपमाटा तस्या अपव्र्ति्मणं जानातीति सा. ८ कुत्ितं 
यन्छामनं रिक्षा तस्य पर्प्रहोऽ्तररम्ब्र यस्याः सा; (पक्ष) कुशासनं दर्भामनं तत्परिग्रहः स्वीकागे ग्रस्याः सा. 
९ समे साधा टा; ( प्रक्ष ) मेखटया सहिता. १० बहुधा अन्यस्य प्ररस्य खण्डनम्; (पक्ष) पृष्कट- 
भान्यस्य खण्डन चणम्, ११ दहनम्, १२९ की्िरेव सौगन्ध्यं तननाशकवा्रुन इव. ठशुनो हि कस्त- 
पादः सागन्ध्य नाशयतीति प्रसिद्धिः. १६ शान्तिरेव हव्यं तन्नडकत्वादभिसि, .४१ कारुण्यमेव उमम 
तस्याकरसः, आक्रारस्य यथा पुष्पं कदापि नोपलभ्यते तद्रत्खले कारुण्ये कदापि नोपटभ्यत इयः. १ ५४- 
तकन १६ स्वनावताम्यमू्. १७ कफस्य. १८ साधुदरनयैः; (पक्ष) मुक्चनेः. १९ पुनः पूनर्ृयति,. 

॥॥ 



प्र० २. दुर्मननिन्दा । ८३ 

दीः ॥ ९९ ॥ दुर्जनः परिहरतम्यः प्रक्ष द्विपदः परशुः । विध्यते वा कुराल्येन अदृष्टः 
कण्टको यथा ॥ ७० ॥ यथा वृष्टिः समुद्रेषु भुक्तस्योपरि भोजनम् । एवं प्रीतिः खैः 

ता्मुत्पन्नेऽरथऽवप्ीदति ॥ ७१ ॥ कचित्काय॑वरा त्ती चोऽप्य्ं भवति नो महान् । कां्य- 
स्यैव हि रान्नोऽपि दपणः कनकस्य न ॥ ७२ ॥ द्जेनो दूषयल्येव सतां गुणगणं क्षणात् । 
मदिनीकुरुते धूमः स॒वैथा विमलाम्बरम् ॥ ७३ ॥ यथा दोषो बिभालस्य जनस्य, न तथा 
गुणः । प्रायः कलङ्क एवेन्दोः प्रस्फुटो न प्रसन्नता ॥ ७४ ॥ संपत्तौ कर्कर चित्तं खल- 
स्यापदि कोमटम् । शीतलं कठिनं प्रायस्तप्तं मृदु भवल्ययः ॥ ७९ ॥ प्रायः मकृप्य- 
तितरां प्रीलयेव मरखलो. जनः । नयनं सतेदपंपकौत्काटुप्यं प्मुपेयटम् ॥ ७६ ॥ पराप्य 
वित्तं जडास्तृ्णं निति यान्ति नान्यथा । तोयमााद्य गजेन्ति न रिक्ताः सतनयितवः 
॥ ७७ ॥ नैवात्मनो विनां गणयति पिशुनः परव्यसनहृष्टः । प्राप्य सहष्विनाशं मरे 
रल्यति कबन्ध इव ॥ ७८ ॥ रतिरपि न दहति तादग्यादव्संदहति वाटृकानिकरः । अन्य- 
स्माह्छल्धपदो नीचः प्रायेण दःमहो भवति ॥ ५९ ॥ लयक्ापि निजमराणान्परहितविघं 
खटः करोत्येव । कवे परतिता सद्यो वमयति खट् म्षिकरान्नमोक्तारम् ॥ ८० ॥ रत 
मपि महोपकारं पय इव पीला निरौतङ्कम् । प्रत्यत हन्तं यतते ककादरसोदरः खरो 

जगति ॥ ८१ ॥ नलिकागतमपि कुटिं न भवति मरणं शुनः पुच्छम् । तद्वत्वलननहदय् 
बोधितमपि नैव याति माधूयम् ॥ ८२॥ एते ल्िग्यतमा इति मामा शद्रेपु यात व्ि्ा- 
सम् । मिदोथानामेपां ' लेहोऽ्यश्रुणि पातयति ॥ ८२ ॥ गुणिनां गुणेषु प्रल्चपि 
पिशुनननो दोपमात्रमादतते । पुष्पे फटे विरागी कमेख्कः कण्टकोवमिव ॥ ८५ ॥ सुन- 
नानामपि हदयं पिशनपरिप्वङ्कलि्तमिह भवति । पवनः परागवाही र॑ध्यामु वहनरन- 

वटो भवति ॥ ८५ ॥ परिपर्णऽपि तक्र काकः कुम्भोदके पितरि | अनुकूेऽपि कलत्र 
नीचः परदारटम्पो भवति ॥ ८६ ॥ दुजनदूपितमनमां पमां मुननऽपि नास्ति विश्वासः | 
पाणो पयसा दग्धे तक्रं एत्य वाटकः पिवति ॥ ८७ ॥ विषधरनोऽप्यतितिपमः खच 
इति न मृषा वदन्ति विदाः । यददिनर्यु्रपी खकुलेपी पुनः पिशुनः ॥ ८८ ॥ 
अतिमलिने कर्व्ये मवति खलानामतीव निर्ुणा धीः । “तिमिरे हि कोरिकीनां रूपं 
मतिपदयते दृष्टिः ॥ ८९ ॥ रन्धोत्साहो नीचः प्रथमतरं खामिनं परामवति । मूमिरनौ 
रथ्यादावृत्थापकमेव पं्रणुते ॥ ९० ॥ उपृतमनेन सुतरामित्यमतामम्ति न कनिद- 

..--------------~ ----~~~~~----*--~------- ~ ~ 

१ पुरष्यन्ननम्. २ लोहम्. ३ मेघाः. ४ अशिरस्कं ककम्. ५ समृःः ६ वान्ति का- 

"यति. ७ निःशङ्कम्. < व्रेपरीये. ° सपबन्धुः १० ग्येतमपरपाणामर; (पक्ष) सिद्धोऽ्थः कां येषां 

ते, ११ ततम्; यक्ष), सेदमाव्रःः १९ नेब्रोदक्म् १३ रष. १८ वीर्थीपृ- १५ गजोयुक्तः. 

१६ पृत्कारं कृता. १५ नकरुल-दरपी; (पक्षे) नकुलद्वेषी, १८ अन्यन्तमलदृपितै, ९ पर्णा. २० त- 

ममि. २१ वरृकानम्,. । 



८४ पुभाषितरतभाण्डामारम् । भ 

पता । होतुः लहस्तमश्रितमुदूोऽग्िदहलेव ` ॥ ९१ ॥ प्रवादे वदरावदेनः पररन्धनि 
श्षणे सहषा्षः । मदुत्तवित्तहरणे बाहसहस्ार्जुनः पिदुनः ॥ ९२ ॥ परिशुद्धामपि र 

समाश्रितो दुर्जनः परा्यथते । पैवनारिनीऽपि मुनगाः परपरितापं न मनि ॥ ९३ 

मरेरयति प्रमनार्यः शक्तिविहीनोऽपि जगदमि्रोहे । तेजयति शखधारा खयमसमथा रिः 

त्तम् | *९४ ॥ शिरसि निदितोऽपि निल यत्नादपि तेवितो ैहकतेहैः । तरुणीक 
हव नीचः कौणिल्यं नैव विजहाति ॥ ९९ ॥ व्योश्नि प्र वापनं कुरते चित्रं निमाति पु 

वेने । रचयति रेखाः सरटि चरति सहे यस्तु सत्कारम् ॥ ९९ ॥ अतिपेलवमतिरषा 

मितवर्णं टरृतरमृदाहरति शठः । परमाथेतः प हृदयं वहति पनः कालकूटघटितमि 
॥ ९७ ॥ मृद्रधवतखमेद्यो दुःसंधानश्च दुजेनो मवति । सुजनस्तु कनकघटवहरभद्यश्राः 
सपेय: ॥ ९८ ॥ म्रगमीनमननानां तरणजलपतोपविहितदृत्तीनाम् । टन्धकधीवरपिशयुः 

निध्कारण्वेरिणो नगति ॥ ९९ ॥ रे खट तव खलु चरितं विदुषामग्रे विविच्य वक्ष्यामि 

अथवाहं पापालन्छृतया कथयापि ते हतया ॥ १०० ॥ विध्वस्तपरगुणानां भवति खटा 

नामतीव मटिनतम् । अन्तरितराशिरुचामपि संटिलमुचां मटिनिमाम्यधिकः ॥ १०१। 

परहयगुतिनिपुणं भणमयमखिटैः समीहितं नितराम् । टटिताम्बरमिव सतजनमाखव ई" 

दूषयन्ति खलाः ॥ १०२ ॥ रदरम्थापितहदयो गृरहस्यो निकामसरिङ्गः । आशछेष। 
वादानां मवति खलानां च संमेदः ॥ १०३ ॥ धर्मारम्भेऽप्यमरतां परिमेव प्रयोजिका 
भवति । काकानाममिपेकेऽकारणतां च्रृ्टिरनुमवति ॥ १०४ ॥ यदीक्ष्यते खलानां माहात्म्यं 

कापि दैवयोगेन । काकानामिव शौक्ल्यं तदपि हि न चिरादनथीय ॥ १०९ ॥ यत्खटु ख- 
टमुखहतवहविनिहितमपि शुद्धिमेव परमेति । तदनलशौचमिवांुकमिह टके दमं नेम 
॥ १०६ ॥ वेशावहम्बनं यद्यो विरतये णस्य या च नतिः । तजास्य खस्य च निज- 
ङुपुततमणाशाय ॥ १०७ ॥ ुगृरीतमहिनपक्षा ठंग्रवः रप॑रमिदिनस्वीकषणाः । पुरुषा अपि 

1 
प ~~ 

$ व्यथां करोति, २ वयुभक्षकाः. ३ वटका लटः सुगन्पतेलादिमिः; (पक्षे) हवा प्रीया. ४ दुः 
खेन संधातुं शक्यः. ५ व्याधः, ६ निष्कारणराच्रवःः ४ नादिताः. < मेघानाम्. ° मालिन्यम्. 

१० गुह्यगोपने निपुणम्. ११ तन्तुपरचुगम्; (पक्षे) दयादाक्षण्यादि प्रचुरम्. १२ द्रे स्थापितं हदयं मेन; 

(क्ष द स्याप्रितमन्तःकणं ग्रेन १३ अन्तःकरणतिषयीमृतम्; (पक्ष) मन्वादि. १४ भीतिः; (पक्षे) 
तिशासामातः, १५ काकैः नाने कते वृष्टिं भवतीति बद्धव्यवहारः, १६ कुटस्य; (क्ष) तरणो: १७ ज- 

नयमः (पक्ष) माधितलम्, १८ आधिक्यम् ; (पक्ष) दैष्यम्. १९ पाण्डिय्ोीदेः; (क्ष) रज्जोः. 

५० व्रि भस्तनारावियधः * १ सम्यग्गृटीतो दुष्टानां पक्षदरीकागे मः; पक्व) यिति निष्कासनानरहीः 

स्यामपक्षवन्त इयथः. २२ नीचाः; क्षे) अल्पपिमाणतरन्तः, २३ प्रगान्मेदयन्ति ते, अन्येषां परस्परभे- 

रजननन कटदप्यवा वः; (क्ष) उतरच्छेदकाग्काः, २८ अगकर्माणः; ( र 1 ष” 



[भ० २ दुजेननिन्दा । ८६. 

विशिखा अपि गुणच्युताः कस्य न भयाय | १०८ ॥ छकपेिन मरकरीङृतं भमत्ततवका 
रणं किमपि । द्विरदस्य दुर्जनस्य च मदं चकरैव दानमपि ॥ १०९ ॥ सेतापमोहकम्पान्सं 
पादयितुं निहन्तुमपि जन्तून् । सरसि दुजेनस्य मृतिः भपररति द्रं ज्वरस्येव ॥ ११० ॥ अ- 
ग्रहणे न तथा म्यथयति कटुकूजितैयथा पिशुनः । सथिरादानादधिकं दनोति करे $ण- 
न्महाकः ॥ १११ ॥ रशुद्रोद्रवस्य कंटुतां प्रकटयतो तरिदधतश्च मैदमचचैः । मधनो श्ेमपरुषस्य 
च गरिमा रधिमा च भेदाय ॥ ११२९ ॥ लजति च गुणान्पुद्रं तैनुमपि दोपं निरीक्षय ृ 
हाति । मुक्त्वाटकृतकेशान्यूकामिव वानरः पिशुनः ॥ ११३ ॥ दोधाटोकननिपणाः परप 
गिरो दुजेनाशच प्रकाश्च । ददोनमपि मयजननं येपामनिमित्तपिशुनानाय् ॥ ११४ ॥ पि- 
नत्वमेव विद्या परदूषणमेव मृषणं येषाम् । परदुःखमेव मोख्यं रिव रिव ते केन वेधमा 
सृष्टाः ॥ ११९ ॥ हस्त इव भूर्तभिना लद्खयति यथा यथा खलः मुजनम् । दर्पणमिव तं 
कुरुते तथा तथा निमेरच्छायम् ॥ ११६ ॥ अन्यस्य र्गति कर्णे जीवितमन्यस्य हरति 
बाण टव । हदयं दुनाति पिशुनः कण्टकं इव पादटयोऽपि ॥ ११७ ॥ खरमेन बधतां 
करमादाने कण्टकोत्करेस्तृदताम् । पिशनानां पनमानां कोशाभोगोऽप्यविश्वास्यः ॥ ११८॥ 
वेरो घ्रुण हव न विशति दोषो रममातरिते सतां मनमि । रसमपि तु न प्रतीच्छति बहरोषः 
संनिपातीव ॥ {१९ ॥ परपरितापनकतुकी गणयति नात्मीयमपि तापम् । परहतिहेतौः 
पिशुनः संदंश इव खपीडनं सहते ॥ १२० ॥ म्रगुणापि हन्त विगुणा भवति साम्या 
हिचित्रवणापि । आसुमृखादिव श्षारी पद्परिपादी कवेः कापि ॥ {२१ ॥ कातिपयद्भिनप 
रमायुपि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः । किदिधति तथापराधरं जन्भव यथा तरभा मवति 
॥ १२२ ॥ दुश्ररितेरव निजभेवति दुरात्मा विशङ्गितो नियम । ददानपथमापन्नं पत्तगकु- 
टमाकुटीमवति ॥ १६३ ॥ सखयमपि भूरिच्द्रश्चौपटमपि भंवेतोमुखं तन्वन् । तिर्वम्तु- 

षस्य पिशुनो दोषस्य विेचनेऽपिकतः ॥ १९४ ॥ पिश॒नः खल सुजनानां खमेव पुग 
निधाय जेतव्यः । ता ज्वरमात्मीयं जिगाय वाणं रणे विष्णुः ॥ १२९ ॥ वक्राः कपट- 
क्षिग्धा मलिनाः कणानितक्रे पमरसनन्तः । कं मेदय्रन्ति न समे खटाश्च गणिकाकक्षाश्च 
॥ १२६ ॥ कस्त्रिकाम्रगाणामण्डादरन्धगणमधिलमादाय । यदि पूनरहं विधिः स्यां वटर 

जिहायां निवेशयिप्यामि ॥ १२७ ॥ आचरति दनना यत्सा मनपोऽप्यगोचरानथान् । 

तन्न न जाने जाने स्णशति मनः कितु नैव निष्रताम् ॥ १२८ ॥ परितोषयिता न क 
[7 + 

१ साधुतादिगणहीनाः; (पक्ष) ज्याग्राश्यना स्वस्य गण्डस्थटन प्रकटाकरतमर. दानस्य तत उप्प्रत्त- 

रिति मात्र; (वक्ष) स्वमृखेनाभिहितम्. एं मया दानं कृतमिति. २ गुणगुणेति दाब्दं कुवरन. ४ मधमः 

क्षिका; (पक्ष) नीचः. “५ रक्षताम्; (प) कटुमायिताम्. ६ उन्मादम्; (पक्षे) गवम्. ५ सूकमम. 

< दृप्रणानि; (पक्ष) रात्रिः, ९ वहवाच्यः; (पक्ष) वहगः. १० माव्यम् ; दक्ष) चापल्यम्. ११ स- 

कलजनसमक्षम्; (पक्ष) मवदिग्िषयम्. १२९ चाठनी. १३ निष; क्ष) स्वाकार. 
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शरन तगत यम्य गृणोऽस्ति देहिनः । परदोषकथामिरर्पकः सननं तोषयितुं किठेच्छति 
॥ १२९ ॥ महनाखदरा खदनये परदोपेक्षणदिग्यचश्चुपः | खगणोचगिरो मनित्रता 

{रवर्ग्रहणिप्वमाधवः ॥ १६० ॥ मकुमारमहो रबरीयमरं हदय तद्रतमप्नियं यत 

सहसैव समृद्िरन्यमी क्षपयन्त्ेव हि तन्मनीपिणः ॥ १६१ ॥ उपकारपरः सखभावत 
सततं मननस्य सज्जनः । अप्रतामनिशं तथाप्यहो गुरुद्रोगकरी तदुन्नतिः ॥ १६२९ ॥ 

परितप्यत एव नोत्तमः परितपतोऽप्यपरः संवृतिः । परवद्धिमिर्रहितन्यथः रफुटनिभि- 

तरदरादायोऽधमः ॥ १६६ ॥ श्रेनिराृततापसंपदं फलहीनां सुमनोमिरुज्छिताम् । ख- 

टतां वंहतामिर्रपितीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥ १३४ ॥ अपि वेत्ति षडक्षराणि 

चेदुपदेष्रं रितिर्कण्ठमिच्छि | वपनादानमात्रमसति वैनदादप्यतिस्च्यिते खटः ॥ १३५॥ 

अहमेव गुरः घदारुणानामिति हाद्यहट मा स्म तात दृप्यः । ननु सनिति मवादृह्ानि 
भृयो मुवनेऽस्मिन्वचनानि दुजनानाम् ॥ १३६ ॥ वदने विनिवेरिता भुजगी पिशुना- 
नां रमेनामिपेण धात्रा । अनया कथमन्यथावलीढा नहि जीवन्ति जना मनागमन्त्राः 

॥ १६५७ ॥ वहति विपधरान्प॑दीरजन्मा हिरि मपीपटलं दधाति दीपः | विधुरपि मन- 
तेतरां कलङ्कं पि्नुनजेनं खलु भिभ्रतिं क्षितीन्द्राः ॥ १३६८ ॥ मधुरिमरुचिरं वचः खटा- 
नाममृतमहो प्रथमं एथ व्यनक्ति । अथ कथयति मोहहेतमन्तमतमिव हालहलं विषं 
तदेव ॥ {६९ ॥ अन्तवाणि मन्यमानः सोऽयं पौरोरमीग्यं भृक्तिमक्ताप धत्ते । सर्बानन्ि- 
ङ्गक कामिनीनमीमं मग्येप वे बभ्भराटिः॥ १४० ॥ बोधितोऽपि बहुमृक्तिविम्तरैः 

कि सद जगति सजनो मवेत् । स्लापितोऽपि बहुशो नदीजटेगेदेमः किमु हयो भवेत्क- 
चित् ॥ १४१ ॥ विद्यया व्रिमटयाप्यर्छृतो दुजेनः भैँदमि मास्तु कश्चन । पराक्षरा हि 
विपरीततां गताः केवलं जगति तेऽपि राक्षसाः ॥ १४२९ ॥ दोपपोपमभियाति परं यो बाध- 
माति बहुपसजनयागात् । ममत विमतिमात्रस्रहायो दजेनो भ्रम टवातिचकाम्ति॥ १४ 
उतततं पदमवाप्य यो ठंहल्यैव स पतेदिति ब्रुवन् । रेररोखरगतः एवदरणरश्रस्मारुतरधत 

~ ----------- ~~ --~ ^ -~------- ~-----~------- ~ ~---- 

१ तुच्छः. २ स्वाभातिकरी अन्या अपद्यन्ती टग्येषांतै. ३ स्वरोषे. ५ आतमप्रदसायां प्रगल्भ 
वाच उदयः. ५ मनत्रतनः. £ प्रस्तुतिविचनेषु. ७ शोभना संव्रतिः प्ररिताप्गोपनं ग्रस्य स 
८ उत्पादितसतापः. ° स्फुटं निमिः प्रकारिता दगद्रय प्रङुभद्रेपटक्षणो दग्मिप्राय्रो ग्रस्य म 
१० आनिराकरृतानितरारिता तापसंपत्तापातिदयो यया ताम्; (वक्षे) संतापजननेकस्वभावादपरत्रासतदद्टायावि 
ष्ठत 9१ उहमूत्र चाप्रकाररान्याम्; (पक्ष) मवाधरहिताम्. २२ वुधैरुन््िताम; (पक्ष) पृषयरजिताम्. 
१३ खस्य रताम्. गगनरतिक्रामियथः. १५ दृ्म् (पक्ष) निरुपराल्याम्. १५ रितम्. १६ करवेरात्. 
१७ शष. १८ अतितीवरानाध्- १५ गवेद्धितोमामवर. २० जिहुच्छेन., २१ सर्पान्. २२ च- 
ननः २३ गाघ्रक्िति, २४ दोधकृटक्लम्. २५ सूक्तयं एव मुक्ताफलानि, तास, २६ स््रेषामाहा- 
दके. २५ व्रणम्.“ २८ दोधयति. २९ मक्षिका २० सभप्राम्. ३१ उक्तपम्; (पक्षे) उच्चस्था- 
नम्. ३२९ अत्पवुद्िः; (पक्ष) अन्प्रपिमाणः. ३३ अम्प्रकणममदायः, २४ मन्देन, ३५ कम्पितः. 
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पतत्यधः ॥ १४४ ॥ मैम्कुम्भङ्ञकेन वै मरं बालकस्य जननी व्यपोहति । तद्ददोष्ठवदनेन 
` दुजैनो मातृतः शतगुणाधिको वेत् ॥ १४९ ॥ अकरुणलमकारणकिग्रहः परधने परयोषिति 
च रहा । सुजननन्धुननेप्वहिष्णुता मरतिसिद्मिदं हि दुरात्मनाम् ॥ १४६ ॥ अकार- 

' णाविष्टृतवेरदारुणादसजनात्कस्य भयं न जायते । विपं महाहेरिव यम्य दुर्वचः सुदुः 
संनिहितं सदा मुखे ॥ १४७ ॥ तथारिमिनं व्यथते शिरीमुसैरतो दिगन्ते हदये न" दूरतः 
यथा खानां कुधियां दुरुक्तिमिर्दिवानिङ तप्यति मथेताडितः ॥ १४८ ॥ गुणापवादेन तद- 
न्यरोपणादरूशाधिरूदस्य मञजपं जनम् । द्विधेव छता हदयं निगृहतः स्फुरत्नमाधोरविवृणोति 
वागसिः ॥ १४९ ॥ न॑ दुजेनः मजनतामुपेति बहुप्रकौरैरपि सेग्यमानः । मयोऽपि सिक्तः 
पयप्ता घृतेन न निम्बदृक्षो मधूरतमेति ॥ १९० ॥ विद्या विवादाय धनं मदाय राक्तिः परेषा 
परिपीडनाय । खलस्य साधोविपरीतमेतज्त्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ {५१ ॥ स॒दईीजातं 

गणकोष्युक्तं धनुः कथं पाथिववामहस्ते । शरः परमाणविहारदक्षः सरपक्षपातोऽप्यधमो गरी- 
यान् ॥१५२॥ एकः खलोऽपि यदि नाम मवेत्भायां मोघीकरोति विदुषां निविटप्रयामप् | 
एकापि पृणंमुदरं मधुरैः पदार्भैरागोखखय रेचयति हन्त न मक्षिका किम् ॥ १५९३॥ हाहं 
खलु पिपाप्तति कौतकेन काटानटं परिनुचृम्बिपति प्रकामम् । व्यादाधिपं च यतन परिर- 
नधुमद्धा यो दजन वदायितुं कुरते मंनीपाम् ॥१५४॥ ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कम्य नात्र 
्षोमाय पकषमपदटशामल्काः खटाश्र । नीचाः सदेव सविद्यस्रमटीकचय्रा य काचतां ुटिट 
तामपि न ल्यनन्ति ॥ १५९॥ प्राक्पादयोः पतति खादति एष्ठमांमं कर्णं कटं किमपि रतिः 
दानैविचित्रम् । छिद्रं निरूप्य सहमा प्रविशत्यशङ्कः सवे खटम्य चरितं मशकः करोति 
॥ १९६ ॥ हित्वा मदं. समममजनसलनी तो वन्दे नितान्तकरटिरप्रगृणसखमावं । एकं मिया 
निरमिपंहितेैरिभावं मीलयया परं परमनिवरतिपात्रमृतम् ॥ १९७ ॥ पादाहताऽपि दद्द 
ण्टपमाहतोऽपि य॑ दंष्रया स्प्रशाति तं किल हन्ति सपः । हपादिवेप पिशुनोऽत्र मनुष्य 
धमो कर्णे परं स्छशति हन्यपरस्य मृदम् ॥ १५८ ॥ इउद्रामितासिटसटम्य व्री द्रम 
मरागजातविस्मृतनिजाधमकर्मवरततेः । दैवादवाप्तविभवम्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य मोनरगतैः 
पुखमाप्यते कैः ॥ १९९. ॥ संवधितोऽपि मुनगः पयमा न वदयस्तत्याटकानपि निहन्ति 
बलेन सिंहः । दुष्टः पैरुपृतम्तदनिष्टकारी विश्वामटेश टह नैव वुधषिेयः ॥ {६० ॥ 

कस्तूरिकां तृणभुजर्मिरवीमूृगाणां निक्षिप्य नामिषु चकार च तान्वधाहान् । मृद तरिभिः मक- 
रदुजेनरोटनिद्ामृटे स्म निक्षिपति चत्सकटोपकारः ॥ १६१॥ विसममटमशनाय खाद पा- 

१ उत्करपाद्धीयते; (पक्ष) अधोदेरो पतति. * ~ मिचद्गवलण्टन, ३ निग्धकरविगोधः ८ दन्न, 

५ असहनशीटता. ६ स्रभावसिद्धम्. ७ वेणु ; (पक्षे) कुटम्. < मारवा; क्ष) व्दिविनयादिः. ९ 
भ्रू; (पक्ष) सं्याविेषः. १० गतिम्" ११ रयं करोति. १२ आविष्करृतसकलदुष्रम्य. १३ 

अम्रयादस्य. १४ वनम्. 

~ "~ न ~ ~ --------- न ~ 
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नाय तोयं शयनमवनिे वल्के वासी च । नवधनमटुपानभरान्तपर्वनद्रियाणामविनयम- 
मन्तुं नोत्सहे दरजनानाम् ॥ १६२ ॥ मटयमुवि विरूढश्न्दनेनामिदृद्धो न भजति कि ̀ 
वेः परमं चन्दनस्य । तदिह नदि विचित्रं रवदोपाकराणां नहि भवति सानां साधु- 
तागन्धटेशः ॥ १६६ ॥ दिगन्ते सेटन्ती सरपहदयानन्दनननी मया नीता दुष्टमुर- 

नगरीं कौपि कविता । अकस्मादुन्मीरत्वट्वदनवल्मीकरसनामुजगीदष्टाङ्गी रशिवरिष स- 
माति गतवती ॥ १९४ ॥ अभूदम्भोराशेः रह वप्तिरासीत्कमख्या गुणानामाधारो नय- 

नफटमिन्दुः प्रथयति । कथं पिहीमूुस्तमपि तुदति पौदददनैगुणानामाखादं पिशुनरसना 

क्रि रमयति ॥ १६५ ॥ न विषममृतं कु शक्यं प्रयतशतेरपि यजति कटुतां न खां 
निम्बः स्थितोऽपि पयोद । गुणपरिचितामार्या वाणी न जल्पति दुजैनश्रिरमपि बङा- 
ध्माति लोहे कुतः कनकाठृतिः ॥ १६६१ ॥ यदि प्रगृणा न कषम्यन्ते यतस तदनेने न 
हि प्रयक्षो निन्दाव्याजेरटं परिमार्जितुम् । विरमपि न चेदिच्छद्धिपपरसक्तमनोरथो दिन- 
करपरान्पाणिच्छनेनर जध्रममेप्यपि ॥ {९७ ॥ जिहमी रोकः कथयति पुरा हन्त हिता गु- 
णोघानम्म्षारं गुणगणनिप्रेम्तस्य रताकरस्य । विश्वे दरिद्रानुपरणपरमारूढपर्वन्दरियाणां दोषे 
दृष्टिः पिशुनमनमां नानुराग गुणेषु ॥ १६८ ॥ सन्तः स॒च्चरितोदयव्यसनिनः भ्रीदुर्भवद्- 
नत्रणाः सवतरैव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा | अग्युत्यन्नमतिः छतैन न सता 
नैवाप्ता व्याकुलो युक्तायुक्तविविकशन्यहदयो धन्यो जनः ग्रतः ॥ १६९ ॥ या टोभा- 
त्पवितरे वटस्य सुरमा वाणी बुयेनींयते नो जानाति स्र तामचेतनतया सैव खयं रीयते । 
मतुः स्नहचयात्रविरय दहने भम्मीभवल्यङ्खना गादारिङ्गनतत्परेण मनपा प्रेतो न वेत्ति 
भियाम् ॥ १५७० ॥ नागच्छनरषदूयते न वचनोत्थानाप्तनेः पथ्यते नो एच्छन्नुभाप्यते न 
न दशा सान्दरादरं वीयते । दप्यवेशकपायिते हदि पृणाटेदोऽपि न स्यते कि लेकः 
मवदृन्समजरममपि प्रत्तः शैहेस्यते ॥ १७१ ॥ दृरादुच्छतिपाणिराद्रनयनः परोत्मारिता्धा- 
सनो गादाटिङ्गनतत्यरः मियकथापररेषु दत्तादरः । अन्तर्मूतविपो बहिधुमयश्वातीव मया- 
पटुः को नामायमपूषेनायकवरिधिर्यः शिक्षितो गनैः ॥ १५२ ॥ जाञ्ं हीति गण्यते 
तरुचो दम्भः शुचो कैतवं शर निवृणैता भनौ विमतिता दैग्यं मियाद्यपिनि । तेनलिशं- 
वलिता मृलरता वक्तयेशक्तिः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुजनेनीङ्कितः 
| १४७३ | पोते  दुस्तरवारिरारितरणे दीपोऽन्धकारागमे निवेति व्यजनं मदान्धकरिणां 

दपोपशन्ते सेणिः । इत्थं तद्वि नास्ति यस्य विधिना नोपायनिन्ता ठता मन्ये द्नचि- 
१९५५ 

६ तद्तिहरणे धातापि भगोदयमः ॥ १७४ ॥ धातस्तात तवैव दृषणमिदं यन्नाम कस्तूरिका 
--~ -"--- "~~~ ~~ ~~ 

1 

१ वुध्ठिः.. २ सेच्छाचर्णानगेधो वेषां ते. ३ भनिपुणमतिः. नीचः, ५ अन्तक ९ कषरपटुः ७ टञ्जावरति. < वरतेषु रुचिः प्रीतिर्यस्य तम्मिन्. ९ शाश्चम्. १० निर्दयता. ११ मनन. 
शीदे, १२ दीनल्रम. १३ सगर्ैता. १४ वाचाटलम्. १५ नौका. १६ अङ्गः, १५ भग्प्रयलः, 
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कान्तारान्तरचारिणां तृणमुनां यन्नामिमृरे छता । ययेवं पिदीनस्य हन्त रनामेऽकरि 
प्यस्तदा प्रायापेन विनाभविष्यदतुरा कीर्तिश्च निर्दोषता ॥ १७९ ॥ ते वै सरसपुरुषाः परा- 
घटकाः खार परिलज्य ये सामान्यास्तु परोपकारनिरता खा्थाविरोषेन ये । तेऽमी मा- 
नुषराक्षपाः परहितं खाथांय निघ्रन्तिये ये तु घ्रनिि निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे 
॥ १७६ ॥ नारीणां वचनेन कमे कुरुते दीनं वचो माषते नारस्यं विजहाति िम्मकिरणे 
मोदे समुत्तिष्ठति । करिचित्क्रापि न साहसं वितनुते देहे चिरं दयते नो वा विन्दति पौरुषं 
कुपुरुषः कोऽप्येष निर्णीयताम् ॥ १७७ ॥ वक्रत्वं ननु कुन्तलादिव मुखे तेकष्यं काक्षा 
दिव क्रूरं कुचमण्डलदिव सुनेधरेण्यं खचित्तादिव । मान्यं नयनाञ्जनादिव किदधर्यं 
स्वमात्रादिव खेरन्येव मुरिक्षितोऽसि खल क्रि जातोऽस्यतोऽरुतुदः ॥ १७८ ॥ वाताहार- 
तया जगदहिषधरेराश्वास्य निःशेषितं ते यस्ताः प॒नरप्रतोयकणिकातीव्रत्रतैम्हिभिः । तेऽपि 
करूरचमूरुचरमवसनेरनीताः क्षयं ुन्धकेदम्भस्य स्प्रितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते 
॥ १७९. ॥ कम्वं भद्र सटेश्वरोऽहमिह कि प्रोरे रने स्थीयते शादखादिभिरेव रि्लप- 
रमिः वाद्योऽहमिलयाराया । कस्मात्कष्टमिदं त्रया व्यवितं मदेहमांपारिनः प्रत्युत्पन्न- 
तरमांसमक्षणभियस्ते घ्रन्तु सर्वान्नरान् ॥ १८० ॥ भिक्षो मांसनिषेवणं किमुचितं क्रि तेन 
मद्यं विना मद्यं चापि तव मियं प्रियमहो वाराङ्खनाभिः सह । वेश्या द्र्यरुचिः कुतस्तव 
धनं दूतेन चैरयेण वा चौयैदयृतपरिगरहोऽपि मवतो भ्रष्टस्य कान्या गतिः ॥ १८१ ॥ 
भिक्षो कन्था श्या ते नहि श्फरिवधे जाटमश्नापि मत्स्यांस्ते वे मद्योपदंशाः पिवरपि मधु 
समं वेदयया यासि वेद्याम् । दचवाङ्कि मृध्यरीणां तव किमु रिपवो भित्तिभेत्ताम्मि येषां 
चोरोऽपि दृतहेतोम्बयि सकलमिदं नास्ति नष्टे विचारः ॥ १८२ ॥ दैवादप्युत्तमानामप- 
हरति यदा दुजेनो वा कथंचिन्मानं नाप्राति तेपामनुजनितगुणानेव कुत्राधिकलम् । खभ।- 
नभौनवीयान्हरति यदि पनः शीतरद्मेमरीचीन्ब्रह्माण्डस्येह खण्डे तदपि नरपते किं अरहेश- 
तमेति ॥ १८२ ॥ हे पलिन्नागतस्तं कुत इह सरसस्तत्कियद्रो विशालं कि मद्धाम्नोऽपि 
बाढं तदतिविपुरतां पाप मा ब्रहि मिथ्या । इत्थं कृपोदकस्थः शपति तटगतं दहरो राज- 

हंसं नीचः प्रायः शठार्थो भवति हि विषमो नापराधेन दृष्टः ॥ १८४ ॥ 

लक्ष्मीस्वभावः 

या खसद्मनि पदेऽपि संभ्यावधि विजम्भते । 'ईन्दिरा मन्दिरेऽन्येषां कथं स्थाम्यति 

प्रा ॥ १ ॥ गुणिनं जनमाटोक्य निजबन्धनशङ्कया । रानहकष्मीः रही दरं दूर 
[1 

---~---------~ ~ -----~ न~ -------------------- 

१ दुगममार्गसेचारिणान्. २ सूचक्रस्य+ २ मिहम. ¢ प्रकृष्टन यत्नेन, ५ खलराजः, ६ व्या 

प्रादिभिः. ५ धात्तकपशुभिः. ८ मक्षणीप्रः २ संध्याक्रालपयैन्तम. १० विजत, ११ रक्षाः 

१२ स्थिरा, १३ म्रुगीव, 
१२ 
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पायते ॥ २ ॥ शरं लजामि वैधन्यादुदारं छनया पुनः । सतापल्यात्पण्डितमपि तस्मा- 
व्कपणमाश्रये ॥ ३ ॥ मोमिः कीडितवान्ट्ष्ण इति गोसमबुद्धिभिः । क्रीडलयद्यापि सा 

क््मीरहो देवी पतिव्रता ॥ ४ ॥ अलार्यमतिदातारमतिशूरमतित्रतम् । रज्ञामिमानिनं चेव 
श्रीभयान्नोपसपति ॥ ९ ॥ अनागतविधातारमपरमत्तमकोपनम् । स्थिरारम्भमदीनं च नाप 

श्रीरुपतिष्ठरे ॥ ६ ॥ मन्ये सत्यमहं लक्ष्मीः सरमुदरादूटिरुत्थिता । पदयन्तोऽपि न परयन्ति 

सन्तो विदरल्टोचनाः ॥ ७ ॥ समायाति यदा ॒रक््मर्नारिकेरफलाम्डुवत् । विनियोति 

यद् रक्षमीगंजमुक्तकपित्थवत् ॥ ८ ॥ रक्मर्यादोनिपेयीदो ' जदो वादोचितं वचः | बि- 

मेति '्ीवेेम्यो या जंडप्वेव नि््रञनति ॥ ९ ॥ कुटिटा लकषमीयत्र. म्भवति न सरस्वती 
वसति तत्र । रायः श्वश्रृल्नुषयोनै दश्यते सौं रोके ॥ १० ॥ अम्यवसायिनमरपतं 
द्रं साहसा परिहीनम् । प्रमदा पतिमिव वृद्धं नेच्छति रक्ष्मीरुपस्थातुम् ॥ ११ ॥ 
गुणवद्वः सह संगममुचैःपदमापू्मुका रक््मीः । वीरफरवाटवपतिशरवमसिधाराव्रतं चरति 
॥ १२ ॥ श्रीपरिचयाजडा अपि मवन्त्यभिज्ञा विद्ग्धचरितानाम् । उपदिशति कामिनीनां 

यौवनमद एव ठठितानि ॥ १६ ॥ वाक्चक्षुःश्रोत्रख्यं क्ष्मीः कुरुते नरस्य को दोषः। 
गररप्होदरजाता तच्चित्रं यन्न मारयति ॥ १४ ॥ अनुभवत ददत वित्तं मान्यान्मानयत 
सजनान्भजत । अतिपरुषपवनविदलितदीपरिखाचच्चला रक्षमीः ॥ १९ ॥ रत्नाकरतनुन- 
नुपि द्विजराजे राजनि श्रियो मित्रे । अमृतकरे च कटावति पद्मानि वासा कुतो भवति 
॥ १६ ॥ पूरयति पृणमेषां तरङ्गिणीसंहतिः समुद्रमिव । रक्ष्मीरधनस्य पूनर्छोचनमार्गेऽपि 
नायाति ॥ १७ ॥ सुम्यवसायिनि शरे छरसहिप्णावनाकुलारम्भे । मयि ष्टतो विलगन 
यास्यमि कमले कियहूरम् ॥ १८ ॥ अपि दो्म्या परिबद्धा बद्धापि गुणैरनेकधा निपूणः । 
निर्गच्छति क्षणादिव जल्धिनलोत्पत्तिपिच्छला रक्ष्मीः ॥ १९ ॥ हरिमामिनि सिन्धु- 
समवे कमे कि कथयामि ते गुणान् । अनुरञ्यसि हा जडे जने गुणगौरे परुषे विरज्यपि 
॥ २० ॥ वीक्षितानि तव वारिधिकन्ये यत्र पाछितिजगन्ति लगन्ति । चित्रमनत्र च परत्र 
च देही देदिशब्दमपहाय चकास्ति ॥ २१ ॥ यद्वदन्ति चपठेल्यपवादं नैव दषणमिदं 
कमलायाः । दूषणं जलनिधे भवेत्तदयतयुराणपुरुषाय ददौ ताम् ॥ २२ ॥ चाश्चस्यमुचेः- 
श्रवसस्तुरंगात्कोरिल्यमिन्दोर्विषतो विमोहः । इति श्रियारिष्षि सहोदरेम्यो न वेन्चि क- 
स्मादणवहिरोधः ॥ २२ ॥ श्वश्रू विना वृत्निरिह खतन्त्रा प्रायः सयुषाणामपवादहेतुः | 

यद्वाणि रोके रमया विहीनां सतीमपि तामसतीं वदन्ति ॥ २४ ॥ उत्पाहसपन्नमदी- 
धूतं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम् । शरं ठतन्ञं टदसोह्दं च लक्ष्मीः लयं याति 

~~~ - ~> "~~~ 
------ = ~ 

१ समुद्रस्य. २ जटजन्तुः. ३ अदो वचो वादोचितं .न. ४ कैवर्तकः ; (पक्षे, बद्धिक्रषटभ्यः, 
५ मूलप; (पक्षे इरयोः सव्यात् ) उदकेषु. ६ अन्तगंच्छति; (पक्ष) सुस्थिरं तिष्टति. ७ अनुद्योगिनम्, 
< नियतिपगम्, ९ तरणङ्नी, १० सङ्गः, ११ ठक्ष्या;, १२ नारायणाय; (पक्षे) श्रद्धाय, 
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निवामहेतोः ॥ २९ ॥ रालाहरो नैव विषं विषं ई॑मा जनाः परं अ्ैययमत्र मन्वते | 
निपीय जागत सुतेन तं शिवः स्छशत्तिमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥ ९६ ॥ तापापहे 
हदये रुचिरे प्रददे मित्रानुरागनिरते तदरणोषे । खाद्गमदानपरिपूरितषटरदौमर युक्तं 
तवेह कमले कमे स्थितिर्थत् ॥ २७ ॥ रतताकरस्तव पिता कमले निवापो भ्राता रघ 
धामयतनुः पतिरीदिदेवः | केनापरेण कमरे बत रक्षितानि सारङ्गशु ङ्कुररानि तिचे 
ष्टितानि ॥ २८ ॥ लक्षिम क्षमख वचनीयमिदं दुरुक्तमन्धीमवनिति पुरुपास्वदुपासनेन । 
नो चेत्कथं कमलपत्रविश्ाटनेत्रो नारायणः स्वपिति पैत्नगमोभैतल्ये ॥ २९॥ अपौभाग्यं 
धत्ते परमपुखमोगास्पदमयं ' "विचित्रं तद्रेहं भवति एभुकातैलरमयम् । निविष्टः पल्यङ 
कलयति स कीन्तारतरणं प्रसादं कोपं वा जननि भवती यत्र तनुते ॥ २० ॥ समृद्र- 
स्यापत्यं प्रथितमहिमामृद्रितमुवः खमा ्रलियांशोखिनयनरिरोधामवमतेः । मुरािर्यो- 
षित्मा प्रपिरुहकिज्ल्कनिख्या तथापि श्रीः स्रीलात्ररृतिचपटाटिङ्गति खलान् 
॥ ३१ ॥ तीक्ष्णादद्धिजते मृदौ परिभवत्रासान्न संतिष्ठते मृगोन्द्टि न गच्छति प्रणयिता- 
मल्यन्तविद्रत्छपि । रेभ्योऽप्यभिकं त्रिभेत्यपहमलयेकान्तमीषनपि श्रीटेग्धप्रसरेत वेश- 
वनिता दुःखोपचयो भुराम् ॥ ३२ ॥ कस्मेनित्कपटाय कैटमरिपूरःपीठदीघोलयां द्वि 
ल्राममिवाद्य कुप्यसि न चेत्तत्किचिदाचक्ष्महे । यत्ते मन्दिरमम्बुजन्म किमिदं व्रियाग्रहं 

यच्च ते नीचान्नीचतरोपपपणमपामेतत्किमाचायैकम् ॥ ६६ ॥ पदमे मृदनने ददामि द्र 

विणं बिद कि मत्सरो नाहं मत्मरिणी न चापि चपला नैवास्ति मूर्खं रतिः | मूर्णभ्या 

द्रविणं ददामि नितरां तत्कारणं श्रयतां विद्धान्प्भगुणेषु पृजिततनुमूस्य नान्या गति 

॥ ३४ ॥ तियक्लं भजतु प्रतारयतु वा घमेक्रियाकोक्िं दन्तु सं जननी पितरलपि 

सरां शद्धा वधमञ्परत॒ । वेदाचनिन्दतु वा हिनस्तु जनतां करि वानया चिन्तया रकष्मीयम्य 

गृहे म॒ एव भजति प्रायो जगहन्दयताम् ॥ ६५ ॥ आटम्य र्थिरतामपेति पनते चापल्य- 

म्योगितां मकल मितमापितां वितनते मौल्यं मवेदाजेवम् । पात्रापात्रविचारणाकरििहिता 

यच्छत्युदारात्मतां मातरम तव मरसादवदातो दोषा अमी स्युगृणाः ॥ ६६ ॥ ह 

क्षणिके सलभावचपठे मुदे च पपिऽथमे न लवं चोत्तमपात्रमिच्छपि वटे रायण दश्चा 

रिणि ) ये देवार्मनसल्रौचनिरता ये चापि धर्मं रताम्तेभ्यो टभ्जमि निदे गतमति- 
न~ = ^ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 

१ व्िष्रमेदः, > टक्ष्मीः; ३ विपरीतभावम्. ८ च ५ नागव्रणः, ६ मधः. ७ शी 

पम्. < क्य्यायाम्. ° है जननि, मवती यत्र यस्मि्पुरूे प्रसाद् तनुत कयत परप चाग्यम॑श्रयं धत्ते 

यत्न कोपं तनुते सोऽसौ नाग्यं सौमाग्यामावं धत्त. अपं प्रसाददनि प्यः परममुखभोगानामास्यदम. अयं कापि 

षयः परमलन्तमसृखमेगास्पदम्. भवतीति देषः, १० तस्व पूत्राक्तस्य वृर् गें विविधयिचयुर्त तथा 

प्रु महत्कतिस्वरं स्वर्णं भ्ैन्मयं भवति; (पक्षी चित्रितं तथा प्रधुकरा्ना वालानामनायमाव्रप्रयक्तेनातस्वरेण 

प्रचुरम्. ११ स॒ पृवोक्तः पुरुषः कान्ताया *रतं गमणं तदेव रणनुद्धम् (पक्ष) कान्तारं दुगंमारण्यं तत्तरणं 

करयति. १२ चन्द्रस्य 



९२ पुभाषितरतभाण्डागारम् । म्र०२] 

नीचो जनो मः ॥ ७ ॥ नाहं दृश्वरिणी न चापि चपला मूर्खो न मे रोचते नो 

शरो न च पण्डितो न च शठो हीनाक्षरो नैव च । पृवे्मिन्ठतपुण्ययोगविभवो भुक्तं 

स मे सत्करं लोकानां क्रिमसट्यता ससि पन्ष्ा परां संपदम् ॥ २८ ॥ हन्तुमेन्युन- 

नान्धनार्थमैनघानगन्तुः परखीशतं रन्र्भनतविरहिपकैः मह॒ जनैः संतुप्यतो वश्नैः । वक्तु 

स्तकष््मधुकतमेव वचनं पकुमितं चौदनं निलयं रतयमि मन्दिरेषु कमटे ल तवैतन्म- 

तम् ॥ ६९ ॥ यत्राम्यागतदानमानचरणमक्षाटनं भोजनं सत्सेवा पितृदेवताचनविधिः सलं 

गवां पाटनम् । धान्यानामपि संग्रहो न कल्हश्चित्तानुरूपा प्रिया दृष्टा माह हरि वपामि 

कमरा तस्मिनहे निश्चला ॥ ४० ॥ येषामन्यक॑रत्रदश्षेनकलाग्युतपत्तिशुन्ये टशौ मृदं ह 
परा्चिन्तनविधौ मिथ्यानमिज्ञं मृतम् । अमर्ञातपरान्बुमृक्षितरिशुनभ्रोदकेस्ताम्यतस्तेषां 

लक्षि गृहान्टशापि मयभीतेवेह नो वीक्षमे ॥ ४१॥ नौ जानाति कुीनमुत्तमगुणं सच्वा- 

चितं धार्मिकं नाचारम्रवणं न कारयकुश्ं न मन्तयाटंकतम् । नीचं करूरमपेतपतचमदयं य- 
स्मादियं सेवते तदरंशानुगुणं पयोधिुतया क्षमया प्माणीरृतम् ॥ ४९ ॥ पीतोऽगस्त्येन 

तातश्चरणतलहतो वहठमोऽन्येनं रोषादावाल्यादिभवर्यैः स्ववदनविवरे धारिता वैरिणी ` मे। 
9१ । । 

गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपृजानिमित्तं तम्मात्विन्ना सदाहं द्विनकृरपदनं नाथ 
नित्यं त्यजामि ॥ ४६ ॥ 

[1 

धनप्ररासा । 

अहौ कनकमाहात्म्यं वक्तं केनापि शक्यते । नामसराम्यादहां चित्रं धतृरोऽपि मदप्रदः 
॥ { ॥ न वित्तं दशेयेताज्ञः कस्यचित्तल्पमप्यहो । मुनेरपि यतस्तस्य दशेनाचचट्ते मनः 
॥ २ ॥ धनमजेय काकुस्थ धनमूलमिदं जगत् । जन्तरं नैव पदयामि निर्नस्य मृतस्य च 
॥ ३ ॥ बहाघ्रोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपु धनम् । शिन तुस्यव॑शोऽपि निर्धनः 
परिभूयते ॥ ४ ॥ कुत आगत्य वरते विवत्य कर नु याति च। न लक्षयते गतिश्चित्रा ष- 
नस्य च धनस्य च ॥ ५4 ॥ सखरीरूपं मोहकं पसो युन एव मेतक्षणप् । कनकं स्रीवाहब्र- 
दषण्डानामपि सर्वदा ॥ ९६ ॥ न नर्य नरो दामो दापश्चायस्य भूपते । गौरवं ववं 
वापि धनाधननिनन्थन् ॥ ७ ॥ यस्यास्ति वित्तं स नरः कुटीनः स॒ पण्डितः स॒ ्रुतवा- 
नगुणज्ञः । प्र एव वक्ता प्र च दंशंनीयः पव गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥ < ॥ त्यजन्ति 
मित्राणि धनविहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहननाश्च । तमर्वन्तं पृनराश्रयन्ति हयर्भा हि टो 

"~~~ ~ न 
म 

क - व 

१ प्रियः, २\ निष्यापान्, ३ प्राणित्रिवातकैःः ४ अयोग्यम्. ५ मितेप्रचम्. कृपणमिति भावः. 
९ किप्रकाग्कम्, ७ घी. ८ समुद्रः ९ भृगुणा. १९ सरस्वती. ११ कमरम्. १५ श्वत्तः | । ४ | | श न 

५ (*) कनकाय उति कोशः. १३ परिभवे प्राप्रोति, १४ शक्न, १५ प्रेक्षणीयः. 



[भ०२ धनप्रशषसा-धननिन्दा । ९३ 

परुषस्य बन्धुः ॥ ९ ॥ बुभृक्ितैव्यकरणं च भुज्यते पिपासितः काव्यरो न पीयते । न 
च्छन्दसा केनचिदुदतं कुं हिरण्यमेवानेय निप्कडा गुणाः ॥ १० ॥ धौनिप्कुटीनाः कु- 
रीना भवन्ति धनेरापदं मानवा निस्तरन्ति । धनेभ्यः परो बन्धो नास्ति ठेके धनान्य- 
जयध्वं धनान्यजयष्वम् ॥ ११ ॥ दुन्दुभिस्तु सुतरामचेतनम्तन्मृखादपि धनं घनं धनम् । 
इत्थमेव निनदः रवतते कि पुनयेदि जनः सचेतनः ॥ १२ ॥ त्यक्त्वा युवा स्वद्चवति स- 
विलाप्तयोग्यां दूरं विदैशवसतौ निवन्धनार्थी । रात्रयागमे स्मरति तां न समेति तम्मात्का 
न्ताभ्रमादपि वरः कनकभ्रमोऽयम् ॥ १६ ॥ जातियातु रप्रातठं गुणगणस्तस्याप्यधो म- 
जतां शीं रोरतटात्पवृत्वमिजनः संदह्यतां वदहविना । शौर्यं वैरिणि वज्रमाशु निपतव्वर्भाऽस्त 
नः केवलं येनकेन विना गृणास्तरणलवमायाः समस्ता इमे ॥ १४ ॥ माता निन्दति नामि- 
नन्दति पिता भ्राता न संमापते त्यः कुप्यति नानृगच्छति सुतः कान्ता च नारिङ्ते | 
अर्थपमाथनराङ्भया न कुरुते संभाषणं पर सुहत्तस्मादृग्यमुपार्जयस्व मृमते रम्येण स्व वशाः ॥१५॥ 
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धननिन्दा | 

अथी जीवलोकोऽयं स्मशानमपि सेवते । जनितारमपि त्यक्त्वा निःस्वं गच्छति दूरतः 
॥ १ ॥ रक्ष्मीवन्तो न जानन्त प्रायेण परवेदनाम् । रोपे धराभरछ्छन्त शेतं नारायणः गर 
खम् ॥ ९ ॥ वरं हादाहं पीतं सदयःमराणहरं त्रिष् । न द्रष्टव्यं घनाच्चम्य भ्र 
कुटिलं मखम् ॥ ६ ॥ गक्तदेपो जढपमरीतिः मुरुचिगरुलद्रने । ममे कटुकता नूनं भनिनां 
ज्वरिणामिव ॥  ॥ आरिङ्किताः परैयौनित प्रस्वटन्ति मिमे पथि । अव्यक्तानि च मापने 
धनिनो मद्यपा इव ॥ 4 ॥ आजन्मानुगतेऽप्यम्मिन्नाटे विमृखमम्बुनप् । प्राण गृणपूर्णपु 
रीतिटक््मीवतामियम् ॥ ६ ॥ धनं तावदपुमं रब्धं छृच्छेण रक्ष्यते । टञ्धनाशो यथा 
मृत्युस्तस्मादेतत्न चिन्तयेत् ॥ ७ ॥ जनयन्त्यजेन दुःखं तापयनिति विपत्तिषु । महयन्ति च 
संपत्तौ कथमथौः सुखावहाः ॥ ८ ॥ यथा ्यामिषमाकादो पक्षिभिः श्वाप्मुवि । म्यते 
सखि नकरैस्तथा सवेत्र वित्तवान् ॥ ९ ॥ रानतः मचिाद्रश्चोरतः स्वननादपि । भयम 
वतां निलयं मृलयोः प्राणभृतामिव ॥ १० ॥ धनाशया खटीकारः कम्य नाम न नयत । 
द्रादामिषदोमेन वध्यते खेचरः खगः ॥ ११ ॥ बधिरयति कणवितर वनि मृक्रयात न- 

यनमन्धयति । वितति गात्र्याष्ट संपद्रोगोऽयपदृतो राजन् ॥ १९ ॥ ट्या परिपू 
~~ --- ~ | 

= ~~ ~ ---~- <~ =-= ~ -~-------~~-~--------~ ~~~ 

१ शधन धनं धनम् इत्यनुकरणदाब्दः; (पक्षे) वित्तम्. २ मनाक्परियम. ३ सुकृटमाटनन वक्रम् 

४ भक्ताः सेषकासतेषरं द्रषु; (पक्ष) भक्तमन्नं तदेषः ५ जदेपु मूखषु प्रीतिः; वक्ते दयाः मत्रण्यत.) 

जले रुचिः. ६ गुणां पितरादीनापुद्न; (क्ष) गुरु य॒दककनमुपवास्तम्मिन. ५ करमाप्िलम् ; (पक्ष) 

कटुत्वम्. ८ अव्िषमे, ° आकारो चरन्नपि. १० विलक्षणः. 



९४ मुमागितरतभाण्डानारम् । भ०रे। 

गोहं न मयं मेऽस्तीति मोहनिदरेषा । परिुस्येनदोमवति भयं सिहिकाूनोः ॥ १६ ॥ 
अर्िनीयति यद्ेने जनो वर्जनीयजनतंननादिभिः । हू नश्यति चिराय संचिता वशिता 

जगति के न मरपदा ॥ १४ ॥ वरमसतिधारा तरुतटवापो वरमिह भिक्षा वरमुपवापतः । वर- 

मपि परोरे नरके पतनं न च धनग्धितयान्धवदरणम् ॥ १९ ॥ तानीन्दरियाण्यविकंलानि मन- 

स्तदेव सी धद्धिमतिहता वचनं तदेव । र्भोप्मणा विरहितः पुरुषः स एव ह्यन्यः क्षणेन भ- 

वतीति विचित्रमेतत् ॥ १६ ॥ आपद्रतं हसि क द्रविणान्ध मूढ लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति 

किमत्र चित्रम । एतान्मपश्यसि परटाञ्रयन्त्रचक्रे रिक्ता मवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः 

॥ १७ ॥ धनमपि परदत्तं दुःखमौ चित्यभाजां भवति हृदि तदेवानन्दकारीतरेषाप् । मट्यज- 
रसव्िनद्रवधते न सन्नं नयति च रसवाहादेवमत्यन्तमत्र ॥१८॥ लमेदयदैयुतं धनं तदधनं धनं 
यद्यपि लमेत नितं धनं निधनमेव तजायते | तथा प्नपरार्भकं तदपि मावहीनात्मकं येदक्ष- 

रपदद्वयान्तरगतं धनं तद्धनम् ॥ १९ ॥ दायादाः स्छहयनिति तस्करगणा च्णन्ति भूमीमुनो 

दरेण छ्रटमाकलय्य रहतमुममस्मीकरोति क्षणात् । जम्भः छावयते क्षितौ विनिदितं यक्षा 
हरन्ति भुवं दृत्ताम्तनया नयन्ति निधनं पिभ्धिग्धनं तद्र ॥ २० ॥ 

धनिप्रशसा | 

धनवान्वलवांहोके सर्वः सवत्र सवदा | मुचं घनमृषं हि राज्ञामप्युपनायते ॥ १ ॥ 
वयोद्रद्धाम्तपोवद्धा ये च वृद्धा बहुश्रुताः स्वैते धनब्र्धानां द्वारि तिष्ठन्ति किंकराः 
॥२॥ नमा विद्या न तच्छीटंन दानं नच सा कला । अ्थोधिमिन तच्छी्यं धनिनां 
यत्न कील्यते ॥ ३ ॥ पतन्ति सद्धधारामु विशान्ति मकरालयम् । कि न कुर्वन्ति सुभगे 
कष्टमथोधिनो नराः ॥ ४ ॥ एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर् । एवमाज्ञाप्रहग्र- 
रतेः क्रीडन्ति धनिनोऽथिमिः ॥ ९ ॥ यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथामस्तम्य बान्धवाः । 
यस्याथोः स पूर्महके यम्याथीः म॒ च पण्डितः ॥ ६॥ को नाम नानुतति सुमहानपि 
धनवतः कुरुते । वित्तेदाभवनभिततेः समीपमुपसेवते शंभुः ॥ ७ ॥ हैतुपमाणयुक्तं वाक्यं 
न श्रूयते दद््रिस्य । अध्यतिपरुषमपरलयं पूज्यं वाक्यं समृदस्य ॥ ८ ॥ तैभवभाजां 
म 

१ राहोः. २ सहस्तवाहूवदाचरति. ३ भयत्रासादिमिः. ४ च्ञटिति. ५ कैकत्यरहितानि, ६ अ- 
खण्डिता. ७ द्रव्यरूपोष्णतगा. < विपद्भस्तम्. ° दरासहशम्; (पक्षे) अकारेण गृतं धनम्. अधनमि- 
यथः, १० ठश्षसद्याकम् ; (पक्षे) निरब्देन युतं धनम्. निधनमिदर्थः. ११ धनस्य परार्धं संख्याविेषः; 
(पक्ष) धनशृब्द्सबन्थि परमर्थं न' इति तच भावहीनात्मकम्. अमाववोधकमि्थः. १२ अक्षरः परमात्मा 
त्नरणद्रयान्तरे गतं प्राप्तं यद्धनं मोक्षरूपं धनं तदेवे धनम् (प) अक्षरयोः पकारदक्रारातकयोर्मध्यवति धन 
श्येतदक्षदरयल्पम्. धनमिदयधेः, १६३ हरन्ति, १४ कपटम्. १५ मरः, १६ दुष्टाचरणाः. 
१७ नारम्. १८ समुद्रम्. १९ अतिकटोरम्, 



[प्र०२ धनिमरशंसा-दरिद्रनिम्दा । ९९ 

दूषणमपि मूषणपक्च एव निक्षिप्तम् । गुणमात्मनामधरम देष च गृणन्ति काणादाः ॥ ९ ॥ 

वाणी दरिद्रस्य शुमा हितापि दरथेन शब्देन च पंभयुक्ता । न शोभते वित्तवतः समीपे 
भेरीनिनादोप॑हतेव वीणा ॥ १०॥ याद्ररि तादरि वित्तपनाथे पञ्च पिङाचक्षतानि 
वसन्ति । यानि पुननिवपनिति महीशो तानि न केनचिदाकरितानि ॥ ११॥ न विद्यया 
नेव कटेन गौरवं जनानुरागो धनिकेषु सदा । ्कपाटिना मौरिश्टतापि जाइवी मरमाति रत्ा- 
करमेव सत्रम् ॥ १२ ॥ गङ्गां च धारयति मूषि सदा कषाटी सा तस्य चुम्बति मुखं न 
कदाचिदेव । रत्नाकरं मरति नुचुम्ब सहस्वक्रेणङ्गदयो युवतयः प्थनानुकूलः ॥ १३ ॥ 
धिगस्तेतां विद्यां धिगपरि कक्ितां पिक्सुजनतां वयो रूपं धिग्धिग्धिगपि च यश्चो निध॑न- 
वतः । अपरौ जीयादेकः सकल्गुणदीनोऽपि धनवान्बहियस्य हरे तरेणटवनिभाः सन्ति 

गुणिनः ॥ १४ ॥ परिक्षीणः कश्चिर्छहयति यवानां प्रसृतये स॒पश्चातपुपृणः कलयति 
धरित्रीं तृणप्माम् । अतश्रानेकान्त्द्ररुखघुतयार्थषु धनिनामवस्था वस्तूनि मरथयति च 
पंकोचयति च ॥ १९ ॥ 

दर््रिनिन्दा । 
उत्थाय हृदि रीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । बाख्वेधव्यदग्धानां कुटखीणां कुनाविव 

॥ १ ॥ हे दारि नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं लत्पादतः । परयाम्यहं जगत्मवं न मां प्यति 

कश्चन ॥ २ ॥ इह रोकेऽपि धनिनां परोऽपि सजनायते । खजनोऽपि दरिद्राणां तत्ष- 

णाहुनायते ॥ ३ ॥ परीक्ष्य सत्कुलं विद्यां शीटं शोय मुटपताम् । विधिरददाति निपृणः 
कन्यामिव दरिद्रताम् ॥ ४ ॥ येनैवाम्बरखण्डेन संवीतो निशि चन्द्रमाः । तेनैव च दिवा 

मानुरहो दौगलमेतयोः ॥ ९ ॥ चाण्डालश्च दरिद्रश्च दववेतो सदटशाविह । चाण्डाोऽपर 
दरिद्रोऽपि सर्वकमंसु निन्दितः ॥ ६ ॥ अथन तु विहीनस्य परुषम्याल्पमेधसः । क्रियाः 

सवी विनयन्ति ओप्मे कुसरितो यथा ॥ ७ ॥ द्वाविमावम्मपि क्षेप्यो गां ब्रा गले 
शिटाम् । धनिनं चापदातारं दरिद्रं चातपलिनम् ॥ ८ ॥ अन्तविमुखे दैवे व्यर्थे यते 

च पौरुषे । मनलिनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः मुखम् ॥ ९ ॥ ईये कान्ताकरं वीक्ष्य मणि- 

क्कणवजञितम् । अतः परं वैरं दूये भ्व॑णिकं फणर्वाजतम् ॥ १० ॥ रात्रो जाूर्दिा भानू 

शानुः संध्ययोद्टेयोः। प्य शीतं मया नीतं जानुमानुरशानुमिः ॥ {{ ॥ कि करोमि 

क्र गच्छामि कमुपेमि दुरात्मना । दुभरेणोदरेणाहं प्राणिरपि विडम्बितः ॥ १९ ॥ दुःखं 

दुःखमिति ब्रूयान्मानवो नरकं मति । दाखिादधिकं दुःखं न भूतं न भविप्यति ॥ १६ ॥ 

१ वशेषिकदाञ्चप्वतैका २ कल्याणी. २३ दन्दुमिध्यनिलुपतेव. ४ शंकरेण. , ५ मस्तकः. 

६ आकारम् ; (पक्ष) वज्ञम्. ७ पराद्युखे. $ सेदं ्ाप्रोमि, ९ मणिगुक्तं यत्तंकणं तेन वजितमू्. १० भ- 

तन्वम्. ११ प्रृण्मयपात्रम्. १२ धान्यक्रणरदितम्. १३ भिः. 
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$ कि 

किं चान्यैः मकृटाचरः सेव्यतामेति परुषः । धनहीनः सपत्नीमिस््यज्यते किं पुनः परै 
॥ १४ ॥ किं वाच्यं मूर्थशशिनोदीरिदयं महतां पुरः । दिनरात्निविभागेन परिषत्तो यद॑- 
म्बम् ॥ {९ ॥ शन्यमपुत्रम्य गृहं चिरडन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम् । मृसस्य दिशः 
रान्याः मवं जन्यं दरिद्रस्य ॥ १६ ॥ पक्षविकटश्च पक्षी शुप्कश्च तरुः सरश्च जर्ही- 

नम् । सश्रोदुतवष्मतुस्यं रोके दरद्श्च ॥ १७ ॥ अम्बा तुप्यति न मया न सुषया 
मापि नाम्बया न मया। अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोऽयम् ॥ १ ८॥ पुकातै- 
स्वरपात्रं भपितनिःदोषपरिननं देव । विलमत्करेणुगहनं सेपरति सममावयोः सदनम् ॥ १९ ॥ 
दारिवरान्मरणाद्वा मरणं सरोचते न दारिम् । अल्पश मरणं ' दारिचमनन्तकं दुःखम् 
॥ २० | दारिद्र भोस्त्वं परमं विवेकि" गणाधिके पि  सदानुरक्तम् । विद्याविहीन गुणव- 
जिते च मृहूतेमात्रं न रति करोषि ॥ २१ ॥ दारिद्य शोचामि मवन्तमेवमस्मच्छरीरे सृहदि- 
त्यपिला । विर्पन्नदेहे मपि म॑न्दमाग्ये ममति चिन्ता कृ गमिप्यपि चम्॥ २२ ॥ एको हि 
दोषो ओणसंनिपाते निमनतीन्दोरिति थ बभाषे नतेन चष्ट कविना समस्तं दारिवमेकं 
गुणकोटिहारि ॥ २३ ॥ धनेरविमक्तस्य नरस्य के किं जीवितेनादित एव तावत् । यस्य 
मरतीकारनिरथकवात्कोपप्रमरादा विफ़लीमवन्ति ॥ २४ ॥ अहो नु कष्टं सततं पमवाप्रस्ततो- 
ऽतिकष्टः परगेहवासः । कष्टाधिका नीचजनस्य सेवा ततोऽतिकष्टा धनहीनता च ॥ २५॥ 
व्रं वनं व्याघगनेन्द्रसेवितं द्रुमालयः पत्रफलाम्बुमोजनम् । व्रणानि शय्या व्ननं च वर्कं 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥ २९ ॥ यदा तु माग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां 
परपद्यते । तदास्य मित्राण्यपि यान््मित्रतां चिरानुरकोऽपि विरज्यते जनः ॥ २७ ॥ अर्था 
न सन्ति न च मु्चनतिमां दृराशा त्यागे रति वहति दुटंहितं मनो मे । याच्ना हि रईीघव- 
करी सखवधे च पापं प्राणाः खयं बरनत किं भरविरम्बितेन ॥ २८ ॥ धनं यदि गतं गतं चरण- 
यग्मरेणृषमं धरा यदि गता गता कथय मे किमेतावता । इदं पुरन॑रतुदं धनिगणैरिदानीतेर्द- 
रिदरगणनाविधौ यदहमङ्पाते टतः ॥ २९ ॥ निवासश्चिन्तायाः परपरिमवो परमपरं जुगुष्सा 
मित्राणां स्जनजनविदेषकरणम् | वनं गन्तु बुद्धिभेवति च कलत्रात्परिमयो हृदिस्थः 
शोकामिने च दहति तापयति न ॥ १० ॥ अये ठाजानु्धैः पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी 
नन ~^ ~~~ ------------ ~ "~ ~ -----~ 

-*~---------+-~-------= ˆ~ > ^~. 

१ भकादाम् ; (पक्ष) वशम्. २ दग्द्रस्येयर्थः. ३ प्रथन कातस्वरस्य मुवणेस्य पा्नाणि यसिमिस्तत्; 
(पक्ष) पृुक्रानां बालानामातस्वग रुदितशब्दास्तेषां पात्रं माजनम्. ४ मृषिता अटंकृता निःदेषाः परिजना यस्मिन् ; (पक्ष) भृति उपिता निःशेषाः परिजना यस्मिन. ५ बिलसन्यः शोभमाना; करेणवो ह्तिन्य- स्तामिगहनं निबिडम्; (पक्ष बवयोः सावर्ण्यात्) विले सीदन्तीति विलसदः. बरिरसद एव बिठसत्का बिल- 
वतिनो ये रेणत्रो धूलग्रसतगृहनं व्याप्तम्. € गृहम्. ५, विचारश्रीटम्. ८ प्रीतिम्. ° स्थिला, 
१० विनटदारीरे. ५१ दतभाग्ये. १२ गुणममदाय. १९ कालिदासः. “एको हि दोषो गुणसंमिपाति निमनतान्दोः फिग्थेषिवाङुः इति कुमारसभवस्थे पये. १४ कोटिगुणनाशक्रमिति भावः, १५ परग्रह- वसः, १६ ठपुत्वकारिणी. १, काठैर््ेणेति यावत्. १८ ममभ॑स्प्रक. 
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शिशोः कर्णो यत्नात्सुपिहितवती दीनवदना । मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्रश्ाबछे 

तदन्तःशस्यं मे त्वमिह पुनरुद्धतुमुचितः ॥ ६१ ॥ विधातु कन्ये सुगतिरपरा दुगतिरभ- 
तयोराद्यं धाता गणकुखविहीनाय स ददो । ततः पश्चात्तापादिव स॒गृणप्रनातमधना फटी 
नं विद्धां वरमिह वरेण्यं म्रगयते ॥ ३२ ॥ न भिक्षा दुर्भिक्षे मिटति दरवम्थाः कथमणं 
लभन्ते कमाणि दिजपरिदरदान्कारयतु कः । अद्सैव माप अहपतिरपावस्तमयन, छ याम्ः 
क कर्मो गृहिणि गहनो जीवनविभिः ॥ ३३ ॥ म रादीश्चिरमेहि वखरदितान्ट्यद्य बा 
लानिमानायातस्तव वत्स दास्यति पिता येवेर्यकं वापसी । श्रतं गृहिणीवचांसिं निकरे ग- 
व्यस्य निप्किचनो निःश्वस्याश्रुनलछ्वष्ुतमुखः पान्थः पुनः प्रस्थितः ॥ ६४ ॥ कन्धास्- 

ण्डमिदं प्रयच्छ यदि वा स्वाङ्ग गृहाणाभकं रिक्तं मृतटमत्र नाथ भवतः टे प॑टारोच्यः। 
दंपत्योरिति जल्पतानिरि यदा चोरः प्रवि्टम्तदा टन्ं कषरमन्यतम्तदपरि धिता सुदन्नि- 
गतः ॥ ३९ ॥ ब्रृद्धोऽन्धः पतिरेष म॑श्चकगतः स्थेणावरोपं गहं कारोऽभ््णजदागमः कृश- 
दिनी वत्सस्य वातापि नो । यत्नात्संनिततटमिन्दरधिका मग्रति पयाकुरा ट्र गभमरार- 
पां निजेवधं श्वश्रश्चरं रादिति॥ ३६ ॥ नां स्वा विहिता गरोरपि मनाडोवा दनं प्रज- 

नं देवानां विधिवन्न वा रिव हिव क्िग्धादयः सविताः | फ्रि नतु लचचरण। सरग्स्यति रप 
दा जन्मनः भेवितो तस्मान्मां विजहाति सा भगवती शङ्क सपत्नी तव ॥ ६७ ॥ श्षल््ामाः 
शिशवः हवा इव मृदां मन्दादाया बान्धवा हिता जनेरककैरी जंतृरना मां तथा बाधते | 
गेहिन्या व्रुितांशुकं घटयितुं छृत्वा सकाकु स्मितं कुप्यन्ती प्रतिवरिोकगरहिणी मृनी यथा 
याचिता ॥ ३८ ॥ दग्धं खाण्डवमजुनेन बदिना दि्येद्रमेः सेवितं दग्धा वायुपुतेन रवरणपू- 

री लङा पुनः स्वणभूः। दग्धः प्वरारः पिनाकपतिना तेनाप्ययुक्तं छृतं दारिदयं जनतापकार्- 
कमिदं केनापि दग्धं नहि ॥ ६९ ॥ उन्तिष्ठ क्षणमेकर्मदह सखे दारििमारं मम श्रान्तम्ता- 
वदहं चिरान्मरणनं मेवे वदीयं सुखम् । इत्युक्ते धनवनितस्य वचनं श्रुा दमदाने शावा 
दारितरान्मरणं वरं वरमिति ज्ञातेव तुप्णीं स्थितः ॥ ० ॥ मद्रे वाणि ममानने कुरु दयां 
वणोनपग्यों चिरं चेतः स्वाम्थ्यमुपैहि याहि करुणे प्रत्त म्थिरवं वरन | ट तिष्ट परान्न 

खी क्षणमहो तृष्णे पुरः स्थीयतां पापो यावदहं व्रवीमि धनिनां देहीति दीनं वचः ॥ ४१॥ 

यो गङ्मतरत्तथेव यमुनां यो नमदां रामंदां का वाता सरिदग्बुटद्भनविधा यश्चाणवाम्ाणः 

वाच् । सोऽस्माकं चिरमास्थितोऽपि सहसा दास्िनामा सखा वदानाम्बृमरितिवराहटहरी- 

म्नो न सभाव्यते ॥ ४२ ॥ दारिन्रादियमेति हीपरिगतः मखात्परिम्रदयतं निःमच्वः प- 
न क ~ ५ न = ~ ~ +~ 

+~ ~~ =+ ------------~----~~~ ` 

` १ छादितवती. २ रोदनं माकुर. ,कण्टभूपणम्. ८ वत्र, ५ मत्तः. ६ द्रः. या 

न्यतृणलतस्तरः, ८ जीर्णवन्नखण्डम्. ९ रृष्या- १० गृदस्तम्भःः ११ ममीपः, १२ व्याल. 

१३ ह्षामू्. १४ ठक््मीरियथः. १५ चटनीसदटशः सच्छिद्रः कुम्भः, १६ साक्षाकैण्डः, १४ म 
दनः, १८ धाग्य. १९ मुखदान्रीम्. २० न दद्यते. २१ रतां प्राप्रोति. ~ टजायुक्तः, 

१६ 



९८ पभाषितरत्ममाण्डागारम् । प्र०९ 

रिमियते परिमवाच्चिवेदेमापयते । निषण्णः शुचमेति शोकनिहतो बुद्धया परित्यज्यते निष 

द्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामीस्पदम् ॥ ४३ ॥ रीतिनाध्युषितस्य माषरिमिवच्चिन्ता 

वे मन्तः द्रान्ता्रः स्कविताधरस्य धमतः क्षतक्षामकुक्षेमेम । निद्रा क्राप्यवमानितेव दयित। 

पंल्यज्य दरं गता तत्पात्रप्रतिपारितेव वसुधा न क्षीयते इवरी ॥ ४४ ॥ दाछि्ात्पुरूषस्य 

बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते मल्िधा विमखीभवन्ति सुहृदः स्फारीमवन्द्यापदः । सख 

हासम्पेति शीलदारिनः कान्तिः परिम्ायते पापं कमं च यत्परैरपि छतं तत्तस्य संभाग्यते 

॥ ४९ ॥ म॒ङ्ं नेव हि कश्चिदस्य कुरूते सेमाप्यते नादरात्संभाप्तो गरहमुत्सवेषु धनिनां मा- 

वन्नमारोक्यते । द्रादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो रजया मन्यः निधनता प्रकाममपरं 
षष्ठं महापातकम् ॥ ४६ ॥ पौरेभ्यो न भयं न दण्डपतनं त्रासो न वा मृपतेनिःसङ्कं शायनं 

निशाम् गमनं दुर्गेषु र्गेपु च । दारं पुखमेव केवल्महो दोषदययं वतेते जाया निन्दति 
चाङ्क मोगसमये मुनि वै याचकाः ॥ ४७ ॥ वासश्रमं विभूषणं शवशिरो भस्माङ्गटेपः 
पदा ह्येको गौः स च गङ्गलद्कृशटः संपत्तिरेतादश्ी । इत्याटोच्य विमुच्य शंकरमगा- 
रत्नाकरं जाहवी कष्टं निधनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते ॥ ४८ ॥ मद्रेह मुटीव 

मृषकवधृमृपीव माजारिका माजारीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्यः क्रिमन्यो जनः । इत्याप- 
त्रशिश॒नमृन्विनहतो दष तु भिष्छीसेता तन्तुवितानपंदृतमृखी चुटी चिरं रोदिति ॥४९॥ 
पीठाः कच्छपवत्तरन्ति सिके सेमाजेनी मीनवदवीं सपविचेष्टितानि कुरुते संत्रासयन्ती 
शिन् । शुपाधादृतमम्तका च गृहिणी मित्तिः प्रपातोनमुसखी रात्रौ पृ्णतदागसंनिमममृदरा- 
जन्मदीयं गृहम् ॥ ५० ॥ शीलं शातयति श्रुतं शमयति प्रज्ञां निहन्तयादरं दैन्यं दीपयति 
क्षमां क्षपयति व्रीडामपि ह्यस्यति । तेजो जजेरयल्यपास्यति मति विस्तारयत्यथितां पसः 
कषीणघनम्य करि न कुरुते वेरं वुदुम्बग्रहः ॥ ५१ ॥ दारण स्रमीरितापि बहुशः कण्ठं 
समालम्बते कण्ठात्कष्टशतेः कथं कथमपि प्रापमरोति जिद्रातटम् । जिद्राकीलककीलितैव सुं 

क. क 

तस्मान्न नियाल्यसो वाणी प्राणपरिक्षयेऽपि महतां देहीति नास्तीति च ॥ ९२ ॥ 

दानय्रदासा । 

अनुक विधौ देयं यतः पूरयिता हरिः । परतिकृठे विधौ देयं यतः सर्वं॑हरिप्यति 
॥ १ ॥ यददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम् । अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दरिरपि धै 
रपि ॥ २ ॥ यददापि विरिष्टेम्यो यच्चाश्नापि दिने दिने । तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषम- 
न्यस्य रक्षमि ॥३॥ त्याग एको गृणः ध्यः किमन्ेगुणरारिभिः । लयामाजगति पृज्यन्ते 
परुपापाणपादपाः ॥ ४ ॥ भवन्ति नरकाः पपात्फापं दारिद्यमममवम् । दारिद्मप्रदानिन 
तस्मादानपरो भवेत् ॥ ९ ॥ प्रासादपि तदर्धं॑च कस्मान्नो दीयतेऽथिषु । इच्छानुरूपो 

१ सदम्. . > स्थानम्. ३ आसनानि. दैवे. ५ प्ररणकरती. 
= चो 



[प्र०२ दानतरशेसा । ९९ 

विभवः कदा कस्य भविप्यति ॥ ६ ॥ गौरवं प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य संचयात् । स्थि- 
तिरुचैः पयोदानां पयोधोनामधः स्थितिः ॥ ७ ॥ ददिद्रान्मर कौनेय मा प्रयच्छेश्वरे 
धनम् । व्याधितस्योषधं पथ्यं नीरुजस्य किमोपैः ॥ ८ ॥ दातम्यमिति यद्दानं दीयतेऽन- 
पकारिणे । देशे काटे च पात्रे च तदानं साच्ं किः ॥ ९ ॥ उपार्जितानां वित्तानां 
याग एव हि रक्षणम् । तडागोदरपेस्थानां परीवाह दृवाम्भपाम् ॥१०॥ दानोरपमोगवन्ध्या 
या सुहद्विया न भुज्यते । पुमां यदि हिमा लक््मीररक्ष्मीः कतमा मेत् ॥ ११॥ फ 
तया क्रियते लक्ष्म्या या वधर केवछा । या न वेद्येव सामान्या पथिकेरपि मृज्यते॥१२॥ 
आयाप्रशतटन्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ १३॥ 
दानेन छ्यतां यान्ति परुपाषाणपादपाः । दानमेव गुणः व्यः किमन्धगणकोरिभिः 
॥ १४ ॥ दानं मोगो नाशस्तिखो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भूङ्क तस्य 
वतीया गतिभवति ॥ १९॥ यो न ददाति न मृङ्के ति विभवे नेव तस्य तद्न्यम् । ण 
मयकत्रिमपुरुषो रक्षति सस्यं परस्यार्थं ॥ १६ ॥ दातव्यं भोक्तव्यं सति विभवे संग्रहो 
न कर्तव्यः । पर्यामि मधुकरीणां संचितमर्भं॒हरन्यन्ये ॥ १७ ॥ मीयतां कथमभीप्पि- 
तमेषां दीयतां द्रृतमयाचितमेव । तं धिगस्तु कटयन्नपि वाञ्छामथिवागवपरं महते यः 
॥ १८ ॥ मापितेन चटुकाकुविईम्बं टम्मितेन बहयाचनटजाम् । अथिना यद्घमजति दाता 
तन्न दम्पति विम्ब्य ददानः ॥ १९. ॥ यत्मदेयमुपनीय वदान्येदीयत मचिटर्माधन- 
नाय । याचनोक्तिविफल्वविराङ्कात्रासमृच्छनचिक्रित्पितमेतत् ॥ २० ॥ अधिने न त्रृण- 
वद्धनमात्रं कितु जीवनमपि प्रतिपाद्यम् । एवमाह कुंरावज्जटदायी द्र्मदानविधिरुक्ति 
विदग्धः ॥ २१॥ पदङ्कमकरविगहितमहं न श्रियः कमदमाश्रयणाय | अधथिपाणिकरमनं 
विमं तद्वापवरम विदधीत मुषीस्तत् ॥ ६२ ॥ दानपात्रमवमणमिरैकग्राहि कारिगुणि- 

तं दिवि दायि । पाधुरेति सुतैयदि कपु परषटौकिककुमीदममीदत् ॥ २६॥ अर्थो 
विनैवार्थनयोपसीदन्नाल्पोऽपि धीरैरवधीरणीयः । मान्येन मन्ये विधिना वितीणैः पर प्रीति 
दायो बहमन्त॒महः ॥ २४ ॥ दानेन मतानि वकीभवनिति दानेन वेराण्यपि यान्ति नराम् | 

परोऽपि बन्धु्मुपेति दानेदानं हि सवेव्यसनानि हन्ति ॥ २९ ॥ तुरगदातमह गग- 

जानां च लक्ष कनकरजतपात्रं मेदिनी सागरान्ताप् । किमल्कुवधृनां कोरिकन्यश्च रदया- 

त्रहि नहि सममेतैरत्रदानं धानम् ॥ २६ ॥ कामं वाचः कतिचिदफलाः सन्तु टकर कवा 
नां सन्येवान्या मधरिपकथा संस्तवात्कामदोग्यः । वित्तं कामं मवतु किफटं दत्तमश्रत्रि 

येभ्यः पात्रे दत्ेमवति हि धतैेन्यता मरिदातुः ॥ २७ ॥ दयं भो अधने धनं पूति 
(० 

भिरनौ संचितं दैवेदा श्रीकणेस्य बहेश्च 'विक्रमपतैरदययापि कीतिः स्थिता । आश्य मधरु दान- 
ण --~- -------~-+-~---“~~-----~--------------*- ~~~ ~~~ ~ ~~न “"न----------- --- ~ ~“ ~~ "~ ~ 

१ अनेक्रोपभोग्या. २ नाह इयर्थः. ३ तृणकृतकपटपुरुषः. सस्यरक्षणाधमृचचप्रद्य श्रापदभव्रह्तृ्त 

णादिभिः पुरषः क्रियत इति प्रसिद्धम्. ४ रेशवर्ये. ५ श्रमरीणाम्. ९५ दस्यत्तम् अ तिष्रताति दोपः. 



१०० मुभाषितरत्भाण्डागारम् । प्र०२| 

मोगरहितं नष्टं निरात्संनितं निर्वदादिति पाणिपादयुगटं षषेन्हो मक्षिकाः ॥ २८ ॥ 

टोाभनिन्दा | 
रोमः ्रतिष्ठा पापस्य प्रमृतिर्छोमि एव च । रपक्रोधादिननको छोभः पापस्य कारणम् 

॥ १ ॥ टोमात्कोधः प्रमवति टोमात्कामः प्रजायते । छोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पा- 

पस्य कारणम् ॥ २ ॥ लोमत्करोधः भवति क्रोधादोहः मवतेते । द्रोहेण नरकं याति 

दाख्न्नोऽपि विचक्षणः ॥ २॥ मातरं पितरं पत्रं ्रातरं वा पुहत्तमम् । रोभाविष्टो 
नरो हन्ति खामिनं वा सहोदरम् ॥ ४ ॥ टोभेन बुद्धिश्रुति छोमो जनयते तृषाम् । 
तृषार्तो दुःखमापरोति परत्रेह च मानवः ॥ ९ ॥ टोमाविष्टो नरो वित्तं वीक्षतेन स चा- 
पद्म् । दुग्धं पदयति माजीरो यथा न टगुडाहतिप् ॥ ६ ॥ प्रायेण धनिनामेव धनलोभो 
निरन्तरम् । परय कोच्िद्दयोपेतं दक्षाय प्रणतं धनुः ॥ ७ ॥ छोभः प्रदा विचिन्त्यो टुन्धे 
भ्यः स्तो भयं दृष्टम् । का्याकार्यत्िचारो टोमविमृदस्य नास्त्येव ॥ ८ ॥ सलयमरशमत- 
पाभिः शखधनैः शाखवेदिमिर्िजितः } रोभोऽवटं प्रविष्टः कुटिलं हृदयं किराटीनाम् ॥ ९॥ 
स्नेहोपपन्न इति प्रणदशावरिरो पाटी स्वमात्मनि वसुमरकरं निधाय । टन्धोदये तमथ गरहति 
पदबन्धो दीपा भवन्ति कट्पा वद्वान्हि टोः ॥ १० ॥ यहुगारपटवीमटन्ति तरिकटं कऋरा- 

न्त देशान्तरं गाहन्ते गहनं समुद्रमथनं पि कुवते । सेवन्ते छपणं पति गजवघटामर- 
मष्ट संचरं सपन्ति प्रधनं धनान्धितधियस्तछोमविरंफ़ जितम् ॥ ११ ॥ 

उद्ारप्ररासा । 
रातं नायते शरः महेषु च पण्डितः । वक्ता दशप्रहखेषु दाता भवति वानवा 

॥ १ ॥ दातारं कृपणं मन्य पृतोऽप्यथं न मश्वति । अदाता हि धनत्यागी धनं हिता हि 
गच्छति ॥ २ ॥ रक्षन्ति छपणाः पाणौ द्रव्यं कम्यमिवात्मनः । तदेव सन्तः सततमत्सन- 
न्त यथा मदम् ॥ ६ ॥ याचितो यः प्रहप्येत इचा च प्रीतिमान्भवेत् । तं दृषटाप्यथवा 
श्रुला नरः खगमवाप्रूयात् ॥ ४ ॥ आकारमात्रे विन्नाते संपादितमनोरथाः । ते धन्या .ये 

शृण्वन्ति दीनाः कामाधिनां गिरः ॥ ५ ॥ कणैङ्गिगुणोककपास्त्यागिनो पन्विनस्तथा । 
निप्फटान्न विभजन्ति भैर्गणान्पर॑मृते स्थितान् ॥ ६ ॥ देहि देहीति जल्पन्ति ल्यागिनो 
ऽप्याथिनोऽपि च | आरोक्यन्ति मारः स्यादस्ति नास्तीति न कचित् ॥ ७ ॥ युध्यन्ते 
पक्षिपदावः पठन्ति शुकसारिकाः । दातुं शक्रोति यो वित्तं स शरः प्र च पण्डितः ॥ ८ ॥ 
अयं निजः परौ वेति गणना टयुचेतपाम् । उदारकरतानां तु वसुव कृटृम्नकम् ॥ ९ ॥ 
५ ~ ~~~ 

१ किराटो वणिग्जातित्रिरोषः, २ गहनाम्. ३ अरण्यम्, ४ गृद्रम्. ५ व्रिलासःः ६ मांसम् 
५ बाणान् ; प्र्षे) याचकान्. ८ स्वकीयः. 
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ठष््मीपयोधरोत्सङगकुडूमारुणितो हरेः । धन्यौ बहिः म॒ येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः 
॥ १० ॥ कणेस्वचं शिविरा जीवं जीमृतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि नासतयदेयं महा- 
त्मनाम् ॥ ११ ॥ दाता नीचोऽपि सेव्यः स्यान्निप्फटो न महानपि । जलार्थी वारिधि 
त्यक्ला परय कूपं निषेवते ॥ १२ ॥ सेव परं न विनश्यति तनरपि या श्रीकिदिता सतप । 
अवरिष्यते हिमांशोः षेव कटा या स्थिरा शौ ॥ १३ ॥ कियती पञमी. कियती 
रक्षाप्यकोरिरपि कियती । ओदार्योन्नतमनसां रत्नवती वप्मती कियती ॥ १४ ॥ नाक्षराणि 
पठता किमपाठि पाठितोऽपि किमु विस्मृत एव } दृत्थमथिननप्ररायदोटामेचनां सट 
चकार नकारः ॥ १५ 

ज भज 9 

कृपणनिन्द्ा | 

कृपणेन समो दाता न भूतो न भविप्यति । अग्शन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः परयच्छति 
॥ १ ॥ यद॑ज्येते परिषेरोरभितं यन्न मुज्यते । वरिमज्यते यरदनेऽन्यैः कस्यचिन्मास्तु तद्द 
नम् ॥ २ ॥ यत्कतेलरति छशं तृष्णां मोहं मजागरम् । न त्नं क॑दयाणां हदये 
स्यीधिरेव सः ॥ ३ ॥ मृत्युः ररीरगोप्तारं धनरक्षं वमुधरा । दुश्चारिणी च हसति स्वपति 

पत्रवत्सटम् ॥ ४ ॥ त्ागमोगविहीनेन धनेन धनिनो यदि । भवामः करि न तेनैव धनेन 
धनिनो वयम् ॥ ९ ॥ दानोपभोगरहिता दिवमा यस्य यानि वे। प्र लोहकारभस्रव 
श्वसन्नपि न जीवति ॥ ६ ॥ अबुधेरथटामाय पण्य्रीभिरिव खयम् । आत्मा मम्करन्य 

संस्छृत्य परोपकरणीरृतः ॥ ७ ॥ कषणेन रावेनेत म्रतेनापि न दीयते । मामं वधयत 
तेन काकस्योपरतिः छता ॥ ८ ॥ बोधयनिि न याचन्त भिक्षादारा गृहे ग्रह । दीयतां 

दीयतां निलयमदातुः फलमीदराम् ॥ ९ ॥ दारं हारं रटन्तीह् भिक्षुकाः पात्रपाणयः । 

ददीयन्येव टोकानामदातुः फलमीदरम् ॥ १० ॥ न दातुं नोपमोक्तुं च रशक्रातिं कृपण 
श्रियम् । कि तु स्छशति हसेन नपुंपक इव सिप् ॥ ११॥ किंशुके ।क शुक्रः कृ 

त्फरितिऽपि बुमक्षितः । अदातरि समृद्धेऽपि करि कु्युरुपजीविनः ॥ १२॥ वरं विभवर्ही- 

नेन भ्राणे; संतर्षितोऽनटः । नोपचारपरिप्रष्टः कृपणः प्राथितो जनः ॥ १६॥ उदारच- 

रितस्त्यामी याचितः कृषणोऽयिकः ! एको धनं ततः प्राणानन्यः प्राणांस्ततो धनध ॥१५॥ 

नोपमोक्तमपि छीबो जौनात्यपचितां श्रियम् । याम्यो विरागयल्येव रमयन्नपि - कामिनीम् 

॥ १९ ॥ पणः खवधृस॒ङ्गं न करोति मयादिह । भव्ति यदि मपूत्रः सम वित्त 

हरेदिति ॥ १६ ॥ यद्धोऽधः क्षितौ, वित्तं निर्वान मितंपचः । तदषानिरयं गन्तुं चक्र 

१ समुद्रम्. २ अत्र॑, ३ संपाते, ४ अवसाने, ५ अस्वस्थम्. £ विचाप्राशक्तिम्. ५ कृ- 

पणानाम्. ८ पीडैव. ९ करस्य का उपकृक्तिरपकारः कृता, अपितु न कस्यापि कापीन्यः; (पक्ष) काकस्य 

पक्षिणः, १० भिक्षुका इति रोषः. ११ यजतीति रोषः. १२ आराप्रयामात, १३ नगक 
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पन्थानमग्रतः ॥ १७ ॥ निजसख्यं निरुन्धानो यो धनार्जनमिच्छति । परार्थं भारवाहीव 
छदास्यैव हि भाजनम् ॥ १८ ॥ असंमोगेन सामान्यं ऊृपणस्य धनं परैः । अस्येद्- 
मिति संबन्धो हानौ दुःखेन गम्यते ॥ १९॥ पति द्राक्षाफटे क्षीरे मृदामालादनं मु- 
दे। अहो मातुरियं रीतिः कृपणे गभेवर्तिनि ॥ २० ॥ अदातुमीनपरं कापि न स्णशनि 
कवेर्मिरः, ।*दोषायेवातिबद्धम्य विाप्ास्तरुणीकृताः ॥ २१ ॥ शरणं कि प्रपन्नानि विष- 
वन्मारयनित क्रम् । न ल्जन्ते न मुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत् ॥ २२ ॥ धनं यदिह मे 

दस्मे विधे मा देहि किचित् । ओदार्यं धनिनो देहि यन्मदीये हदि स्थितम् ॥ २६ ॥ 
वीणेव श्रोत्रहीनस्य टोटाक्षीव विचश्ुषः । व्योः कुसुममिव श्रीः कदस्य निष्फला 
॥ २४॥ द्धो न व्िदनल्यथं नरो दारिदशङ्कया । दातापि विदृजलर्थं पैयेव ननु 
दाङ्कया ॥ २९ ॥ दैववश्षादुत्यन्ने सति विभवे यस्य नासि भोगेच्छा । न च पररोकम्॑मी- 
हा प्र भवति धनपाल्को मसः ॥ २६ ॥ उपमोगकातराणां पुरुषाणामर्थप्तचयपरा- 
णाम् । क॑न्यामणिखि सदने तिष्ठथः परस्यार्थे ॥ २७ ॥ यदि भवति धनेन धनी ि- 
तिर्तटनिदितेन मोगरहितेन । तस्मादयमपि धनिनस्ति्ठति न; काञ्चनो मेरुः ॥ २८ ॥ 
नन्दनेन्दरद्रविणेदुप्ठतमिह करमपि विहितमातिवोरम् । वसुधातलोप्मपाको विरमति ना- 
दापि यत्तेभ्यः ॥ ९ ॥ ईटतरनिबद्रमु्टः कोशनिपण्णस्य सहजमहिनस्य । कृपणस्य 
छपाणस्य च केवटमीकारतो भदः ॥ ३० ॥ कृपणस्य पम्रद्धीनां मोक्तारः सनिति केचिद्- 
तिनिपृणाः । नटपंपदोऽम्डरारोयनि वशं शश्वदीर्वायरेः ॥ ३१ ॥ प्राप्तानपि न ठमन्त 
भागान्भोकं खक्रममिः पणाः । मुस्चपाकः क्रिठ मवति द्राक्चापके र्वलिमनां हि ॥ ६२॥ 
अतिप्राहसमतिदुप्करमव्याश्च्य च दानमथोनाम् । योऽपि ददाति शरीरं न ददाति स 
वेततख्दामपि ॥ ३६ ॥ केचित्छमावलृष्धाम्तीव्रतरां यातनामपि सहन्त । न त॒ संल्यजननिि 
वित्तं मात्सयेमिवाधमाः सततम् ॥ ३४ ॥ मेघा इवातिब्धा भवनत धनटवणवारिबहतर 
"णाः । वृणलवमिव निनदैहं लजन्ति टेशं न वित्तस्य ॥ ६९ ॥ धिनि कवयति ई 
यति पठति च पठति स्तवो्यते स्तौति । पश्राद्यामीत्यक्ते छृपणः अ्रणतोऽखछि कुरूते 
॥ ६६ ॥ याचमानजनमानसद्रत्तः परणाय बत जन्मन यस्य । तेन भमिरतिभारवतीयं न 

मेने गिरिमिर्न समुद्रैः ॥ २७ ॥ मा धनानि कृपणः खट् जीर्वस्तृप्णयापयतु जातु परसमे । 
~----- =^ ------~ =^ ---- ---- -~-----न-- 

~---* --~ ------ ----- ~-~------- ~~~ 2 न 

दारिद्र्य, २ इच्छा. ३ उत्तमकन्या, ४ भम्यनतर्मतेन ५ उप्रभोगहीनेन, ६ नव- 
नवतिक्रोटिमिताः कनकदीनागाः , पाटलिपुत्रमर्हपतिना नन्दन भूमा निहिता अयापि तिष्रन्तीति प्रसिद्धिः, ५ दृटतरमतिनिब्रडं निवद्धा मृष्यैन; (पक्षे) दट्तरं निबद्धा मृष्टस्त्सरुयस्य. ८ कोश्चागारे निषण्णस्य स्थि- तस्थ; (पक्ष) कोशे सद्गपिधाने स्थितस्य. ९ स्वमावमछिनख मछनकेषलात् ; (पक्षे) कृष्णव्रणतरात्. 1° आकर आछृया भदः; (पक्ष) कृपणरेब्देऽकरारो वर्षते," कृपाणाब्ध आकि वतेते, एतावतैव भेदो भिन्नत्वम्. कृपाणः खद: ११ समुद्रस्य. १२ वाडवः. ९३ पुखगेगः, १४ काकानाम्. १५ याच- के. १६ कवितां करोति, १७ नम्रः. 
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तत्र तेष कुरुते मम चित्रं यतत नार्पयति तानि मृतोऽपि ॥ ३८ ॥ रोकं एष पररोकमु- 
पेता हा विधाय निधने धनमेकः। इत्यमुं खटु॑तदस्य निनीषलयथिबन्धुरुदयदयाचित्ः 
॥ ३९ ॥ फटं खेच्छारम्यं मतिवनरमखेदं कषिपिरहां पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पण्य- 
परिताम् । मृटुस्पशां रय्या सुटटितटता पचछवमयीं सहन्ते संतापं तदपि धनिनां ररि 
कृपणाः ॥ ४० ॥ यदेते साधूनामुपरि विमुखाः सन्ति धनिनो न चैषाक्तौपामपि त निज- 
वित्तव्ययभयम् । अतः खेदो नास्मिन्परममनुकम्पेव मवति खमांसच्म्तम्यः कं इः हरि- 
णेभ्यः परिभवः ॥ ४१ ॥ जहाति सहसाप्नं अटिति एच्छति खागते नमम्यति कृताभि; 
शरुतिमनोहरं भाषते । ̀ ददाति कुसुमं फटं रियिट्यलभीष्टां क्रियामहो न परिचीयते 
छृपणवञ्चनाचातुरी ॥ ४२ ॥ अयश्चणकचर्वणं फणिफणामणेः कर्षणं करेण गिरितोरनं 
जलनिधेः पदा ठङ्कनम् । भपु्तहरिबोधनं निरितिखद्कसंम्पदानं कदानिदसिलं भरेन्न न 
शाराद्धनस्याजनप् ॥ ४३ ॥ 

याचकनिन्दा । 
वेषैथुमछिने वक्रं दीना वाणद्वदः स्वरः । मरणे यानि निदानि तानि चिदानि याच 

॥ १ ॥ विद्यावतः कुटीनस्य धनं याचितुमिच्छतः । कण्डे पारावतस्येव वाकरोति गतागः 

तम् ॥ २॥ देक्षिणाराप्रवत्तस्य प्रप्नारितकरस्य च । तेनप्तेनल्िनोऽर्कम्य हीयतऽन्यम्य 
का कथा ॥ ६ ॥ मराभुरेवाथिमियाच्यः क्षीणवित्तोऽपि सर्वदा । शप्कोऽपि हि नदीमार्मः 
खन्यते सलिलार्थिभिः ॥ ४ ॥ तरृणादपि लमुसतृम्तूरादपि च याचकः । वायुना कवि न 
नीतोऽपो मामेवं प्राथयेदिति ॥ ५ ॥ देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पश्चदेवताः । मृणाननि- 
गैत्य गच्छन्ति श्रीदीधीधृतिकीतयः ॥ ६ ॥ नवीनदीनमावस्य याचकस्यातिमानिनः । वनो- 
जीवितयोरासीतपरोनिःसरणे रणः ॥ ७ ॥ अदटष्टमुखमङ्गम्य युक्तमन्धस्य याचितुम् । अही 
बत महत्कष्टं चक्षप्मानपि याचते ॥ ८ ॥ गतेभ॑ङ्गः खरो हीनो गात्रे छंदो महद्रयम् । 
मरणे यानि चिद्ानि तानि चिद्रानि याचे ॥९॥ दारिद्रानठपतापः शान्तः संतोपवा- 
रिणा । याचकाङ्ाविघातान्तदाहः केनोपशाम्यते ॥ १० ॥ दारिद्रस्य परा मूर्तियाच्ना न 
द्रविणास्पता । अपि कौषीनवान्छमस्तथापि परमेश्वरः ॥ ११॥ वदनाच बरहिरयानि 
माणा याच्नाक्षरैः सह । ददामीदक्षीर्दातुः पनः कणाद्धिरनित हि ॥ १२ ॥ देहीति वकतु- 

कामस्य यहुःखमुपजायते । दाता चेत्तषटिनानीयाददयात्छपिरि्तन्यपि ॥ १६ ॥ काक 

१ उयत्करणं चित्त यस्य. २ ठैशगदििम. ३ वृक्षाणाम्. ४ सत्वरम, ५ कर्णमधृग्म्. ९ छो 

हम्. ७ निद्ित्िहोत्याधनम्. < तीक्ष्णः ९ कम्पः, १० दक्षिणायां प्वतमानस्य; (पक्ष) इ- 

क्षिणाया आशा तया प्रत्तस्य. ११ प्रसाग्त् विस्ताग्ताः कग, करिणा परेन; पक्ष) प्रसाग्तिः को हस्तो 

येन. १२ कापासः. १३ अदृमहमिकया अग्रतो निःसरणे, १४ मांसानि. 



१०४ पुमाषितरत्नभाण्डागारम् । प्र०२] 

आहयते काकान्याचको न तु याचकान् । काकयाचकयोर्मध्ये वरं काको ध याचकेः॥{४॥ 

तीक्ष्णधारेण सङ्गन वरं जिह्वा द्विषा छता । न तु मानं परित्यज्य देहि देहीति माितपू 
॥ {९ ॥ पुरतः पररयत्याशा टजा शष्ठावलम्बिनी । ततो रनाराोम॑ध्ये दोलायल्यथिनां 
मनः ॥ {६ ॥ रान्म्रपरायं रविणा रक्षिणाशावटम्बिना । न केवहमनेनात्मा दिवप्तोऽपि 
लपतः, ॥ १७ ॥ एकेन तिष्ठताधस्तादन्येनोपरि तिष्ठता । दातृयाचकयोर्भेदः कराभ्यामेव 
मृचितः ॥ १८ ॥ हदि टनोदरे वहिः स्वमावादमिरच्छिलः । तेन मे दग्धरजस्य पुनरा- 
गमनं शष ॥ १९ ॥ सेवेव मानमखिलं जथोत्ेव तमो जरेव लावण्यम् । हरिहरक्येव दु 
रितं गुणङतमर्प्यथिता हरति ॥ २० ॥ याचकवीरौ धन्यः कंरदानम्राहकः खदातृम्यः । 
कुस्ते पराश्खं वा ्यतिनप्रं वा हरलपरौ पुण्यम् ॥ २१ ॥ अनुरति करिकपोलं भ्रमरः 
श्रवणेन ताज्धमानोऽपि । गणयति न तिरस्कारं दानान्धंविटोचनो नीच; ॥ २२ ॥ कतर- 
तरहर परुषं हालाहटकरवट्याचनावचपरोः । एठरैव तव रसज्ञा तदुमयरसतारतम्यन्ता॥२३॥ 
अग्र टत्रिमा पश्चान्महतापि पिधीयते नहि महिना । वामन इति तिविक्रमममिदधति दशा- 
वतारपिदः | २४ ॥ गुरुतामुपयाति यन्परतः पुरुपम्तद्िदितं मयाधुना । ननु टाघवहेतृर- 
तान मूते तिष्ठति सता मनागपि ॥ २५ ॥ याचना हि पुरुपस्य महं नाशयलयसिट- 
मेव तथा हि | सद्य एम भगवानपि विष्ण्वामनो भवति याचितुमिच्छन् ॥ २६ ॥ उत्तम- 
णेधनदानराङ्कया पावकोत्थशिखया हृदिस्थया । देव दधवप्तना सरस्वती नास्यतो बहिरु- 
पेति र्या ॥ २७ ॥ नीचतामनवलम््य जनः को याचनाद्षनिनोति फडानि । हन्त 
वामनपदं परतिपेदे मिकषुतामुपगतो जगदीशः ॥ २८ ॥ अन्यतो यदि निजोपतिकीषी मान- 
हानिरिति भीतिरनीतिः । श्रीधरोऽपि हि बः श्रियमिच्छन्मानमातनुत वामनमेव ॥ २९ ॥ 
संटापितानां मधूरेवचोमिरिध्योपचारैश् वदीठृतानाम् । आशावतां श्रदधतां च लेके कि 
मथिनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ ३० ॥ सार्थं धनानि धनिकात्मतिगरह्तो यदास्यं मनेन्मदिनतां 
किमिदं विचित्रम् । गृहन्पराथमपि वारिनिधेः पयोऽपि मेपोऽयमेति सकलोऽपि च कारि. 
मानम् ॥ ६१ ॥ जनस्थाने भ्रान्तं केनकमृगतृप्णाकुखतया वनो '"केदेहीति मरतिपदमुदश्च 
मितिम् । दताल॑कामतुवंदनपरिपादीपु घटना मयाप्तं रामं वुशटवपुता न त्वधिगता 
नन" ति 

१ श्रिरणान् ; (पक्ष) टस्तान्. २ दक्षिणदिक्; (पक्षे) दक्षिणापरा आचा पपा. ३ चन्द्रकान्तिः, ४ वचकलम्ः ५ करदरस्तादूनस्य ग्राहकः; (पक्ष) कगे राजग्राह्यो दण्डस्तस्य दानं समपरणं तद्भाहकः. ६ टेरिवर. ७ प्रिचिदपि. ८ जनानां स्थानानि नगरपत्तनादीनि तेपु भ्रमणं कृतम् ; (पक्ष) जनस्फने नासिकाय्यजनपे परिश्रमण कृतम्. ९ कनकं द्रव्यमेव परुगत्रष्णा मगीचिका तया; (पक्षे) कनकस्य मगो मायारूपथारी मारीचो रक्षसस्तस्य ठष्णा तया. १० घर इति पदच्छेदः. देहीति प्रलपितम्; (पक्षे) वैदेही जानति प्रलपितम्, ११ कामर्तुः कुत्सितखरामिनो वदनपरिाठीषु घटना अरमलर्धं कृता; (पक्ष) लंका- भत् रावणस्य वदनपरिपश्यापिषुघटना बाणरचना कृता, १ २. कुशलं च वमु च द्रवयं दधा न संपादितः; (पक्ष) कुशठवौ सुतौ यस्याः सा वेदे्ी न प्रपा. 
† 



भ०र् याचक्रनिन्दा । १०९ 

| ६२ ॥ म गन्तापि ६ रृतवप्ततयो यत धनिनः किमथ प्राणानां स्थितिममुविभात 

कथमपि । धनेयाच्नाट्धन परिमवोऽम्यथनफलं निकारोऽ्र पृश्रादनमहह भोमतद्ि 
निधनम् । । ३३ ॥ ङग वन्द्यस्वमपि न गृहं यापि योऽर्थी एषां धन्योऽन्ध तं धनम. 

दकता नषे यन्मुखानि । छष्यो मूक मपि पणं स्तौपि नाथीशया यः स्तोतव्य- 
वं बधिर न गि यः खानां दुणोपि ॥ ३९ ॥ घ्रातर्घातररेपयानकजम् प्राये 
पवेथा यस्माद्िक्रमशाचिवाहनमरीभृन्मुञ्मोनादयः । अत्यन्तं चिरजीविनो न विहि 
तास्ते विश्वजीवातवो मकण्डि्रुवलोमशममृतयः सृष्टाः ममूतायुपः ॥ ३९ ॥ उना गण 
पत्रिणः सुखफलान्यारादिकीणीन्यः पर्स्ताः परितो यदाःस्त्करिताः संपछतापछवा; | 
मरागेवापदतप्रमोदहरिणच्छाया कथान्तं गता देय्यारण्यमतंगनेन सहम्रा मपगरेऽभिमान- 
रमे ॥ ६९ ॥ शुराः केऽपि पुरःम्थितां रिपुनरश्रेणि सहन्ते सुखं धीराः केचन काम- 
बाणप्तदशां कन्तादगन्ताहतिम् । कचित्करररवांश्च पथवदनान्दन्तीचपेदान्मया नैवायि- 

मकरं प्रपारितकरं कथ्िदिमोदुं क्षमः ॥ ३७ ॥ दोगेलेन समीरिता हदयत्ः कण्ठं 
समालम्बते कण्ठात्कष्टतरं कथं कथमपि प्राप्रोति जिद्रा्ट्म् । टजाकील्ककी- 
र्ति निविडं तस्मान्न नियोलयहो वाचा पराणपरिक्षयेऽपि महतां देहीति नास्तीति 
च ॥३८॥ वक्रादृद्यप मे हठादधिवस तं वाणि वक्रं मनागीशानां तदनु क्रुधा मजतु 
मां रक्ष्मीरिमानुज्सतु । पश्चात्तेषु पठत्सु मां प्रति यक्ञोगाथावलीस्तृप्णया वक्रं मय्यथ वक्र- 
यत्यनुभवन्वेतेऽपि तद्यातनाम् ॥ ३९ ॥ तावत्सवेगुणाटयः पटुमतिः माभूः सतां वभः 
रुरः सच्चरितः कलङ्करहितो मानी छतज्ञः कविः । दक्षौ धमरतः मृशीदगुणवांस्तावत्मति- 
छाच्वितो याव्चिषुरवजपातप्रटशं देहीति नो मापते ॥ ४० ॥ आस्वाद्य खयमेव वच्मि 
महतीममेच्छिदो वेदना मा मृत्कस्यनिदप्ययं परिभवो याच्जेति संसारिणः । पस्य प्रा- 
तरियं हि योवनजराधिक्षारकेिम्थली मानम्डानमपी गुणत्यतिकरमागल्म्पगवेच्युतिः॥ ४ { ॥ 
माणानां बत कि दुवे कठिनतां तेरेव सातिष्छृता निष्क्रामन्ति कथचिरैव हिन य 

याच्जावचोभिः समम् । आत्मानं पुनराक्षिपामि विदधितस्ैर्योऽपि येपामहो मिथ्या 

्गितद्धियोगविधुरो यत्माथये सवशः ॥ ४२ ॥ वासो वर्कटमाम्तरः करिमरयान्यकरस्तरू- 
णां तरं मूलानि क्षतये क्षां गिरिनदीतोयं तषाश्ान्तये । करडा मुगधमगवयांि मृच्छ 
नक्तं प्रदीपः शशी स्वाधीने विभवे तथापि रृपणा याचन्त दृवदरुतम् ॥ ४६ ॥ मन्त 

खादुफटा वनेषु तरवः खच्छं पयो नै्रं वामो वल्कटमाश्रयौ गिरिगृहा शय्या सताव्ह्री । 
आटोकाय निरामु चन्द्रकिरणाः स्यं कुरदगैः सह स्वा्रीने विभवऽप्यहा नरपति मेवन्त 
इत्यहुतम्. ॥ ४४ ॥ निष्कन्दाः किमू कन्दरोदरभवः क्षीणाम्तरूणां चचः कि गुप्काः 

१ गृणा^एव पक्षिणः, २ समीवे. > टन्यमेवारण्यगजः “ क्रान्ताक्या क्षतरेधम्. "^ हान्, 

१ गृहम्. . 
१४ 



१०६ मुमाषितरलभाण्डागास् । म्र०२] 

परितः स्फुरदिरिगुरुग्रविस्वलद्रीचयः | म्यत्ानमित्तत ¦ प्रतिदिनं कुवद्विरुद्रीविभिये- 

द्वरापितदष्टिमिः सितिमनां विहद्िरप्यास्यते ॥ ४९ ॥ कामं जीणेपटाशपंहतिकतां 
कन्थां वसानो वने कर्यामम्डुमिरप्ययानितपुषेः पराणानुन्धस्थितिम् । साङ्गग्ानि सवेपितं 

परचकितं सान्तिदाघन्वरं वक्तं न वहमुत्सहे सकृपणं देहीति दीनं वचः ॥ ४६ ॥ 

ररि हरि पषामविरलमहति द्वारपाः करटिदष्टो योऽप्याहतः सनणति गणयति सापः 

मानं तु भेव | क्षन्तुं शक्रोति नान्यं खसदशमितरागारमप्याश्रयन्तं श्राम्यलयात्मोदरार्थ 

कथमहह शुना नो समो याचकः स्यात् ॥ ४७ ॥ 

परोपकारप्रशसा । 

परोपकारः ककन्यः प्राणैरपि धनैरपि । परोपकारं पुण्यं न स्यात्रतुशचतेरपि ॥ १ ॥ 
धनानि जीवितं चैव परार्थं प्रा्न उस्सजेत् । त्चिमित्तो वरं लागो विनाशो नियते सति 

॥ २ ॥ रविश्चन्द्रो घना वृक्षा नदी गावश्च सरजनाः । एते परोपकाराय युगे देवेन निमि- 
ताः ॥ ६॥ तृणं चाहं वरं मन्ये नरादनुपकारिणः । घासो मृत्वा पञशुन्पाति भीरुून्पाति 
रणाङ्गणे ॥ ४ ॥ परोपरकिकर्स्ये तोशयित्वा जनादन: । र्वीमुपरृतिं मचा द्वतारा- 
न्र्ामरहीत् ॥ ९ ॥ आसां नीवलोकेऽस्मिन्को न जीवति मानवः । परं परोपकाराथं 
यो जीवति स॒ जीवति ॥ ६ ॥ परोपकारशून्यस्य धिञनुप्यस्य जीवितम् । धन्यास्ते पशवो 
येषां चमोप्युपकरिप्यति ॥ ७ ॥ रागिणि नलिन रक्ष्मी दिवसो निदधाति दिनकरम- 
भवाम् । अनपेक्षितगुणदोषः परोपकारः सतां व्यसनम् ॥ ८ ॥ छृच्छरनगृत्तयोऽपि हि 
परोपकारं मस्ति न महान्तः । तृणमात्रजीवना अपि करिणो दानद्रवा्रकराः ॥ ९ ॥ 
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहनि नद्यः । परोपकाराय दुहन्ति गावः परो- 
पकाराथमदं शरीरम् ॥ १० ॥ वन्ति नप्रास्तरवः फलोद्भवाम्बुमिभूरिविरम्बिनो घनाः | 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम् ॥ ११ ॥ श्रोत्रं श्रौतेनैव न 
कुण्डेन दानेन पाणिनं तु कङ्कणेन । विभाति कायः खलु सजनानां परोपकारेण न चन्द- 
नेन ॥ १२ ॥ प॑दयाकरं दिनकरो विकचं करोति चन्द्रो विकाप्तयति कैशवचक्रवालम् । ना- 
म्यथितो जलधरोऽपि जं ददाति पतन्तः सवयं परक्िषु कृताभियोगाः ॥ १३ ॥ दातुः 
परोपङृतिनिभरनित्तदतेरप्नदूरगणना नहि संभ्नितेषु । मानुधिकाप्तयति हन्त सरोजखण्डं 
पाणिस्यपद्कनसमं मुवनान्तरेषु ॥ १४ ॥ 

१ गिक : २ भीतान्. ३ परोपक्रागः. ४ मोक्षः, ५ उभयोस्तुरनां कला. ६ परेषाम्. 
2 म्प्याद्रानि. ८ जग्राह, ९ कणः , १० शकण. १ १ फासाग्म. १२ कुमदपण्डटम, 



प्र०२ कृतघ्ननिन्दा-संतोषप्रशषंसा । १०७ 

कूतघ्ननिन्दा । 
बरहमत्रे च सुरापि च चोरे भत्रते तथा । निप्छृतिषिहिता रोके छते नास्ति निष्ल- 

तिः ॥ { ॥ उपकारिणि तिश्रन्धे शुद्धमतो यः समाचरति पापम् । तं जनमंपलसेधं मग- 
वति वसुधे कथं वहपि ॥ २ ॥ व्योमनि राम्बाङुरुते चित्रं निमति यत्तः सटिे । स्ल- 
पयति पवनं सरिियम्तु खले चरति सत्कारम् ॥ ३॥ रोकं मा कुरु कूर सशेष्वहमधम 
हृति मुधा साधो । कष्टादपि कष्टतरं दषट्र श्वानं छतघ्ननामानम् ॥ ४ ॥ 

सतोषप्ररसा 

संतोषामृततप्तानां यत्मुखं शुन्तचेतप्ताम् । कुतम्तद्धनटृन्धानामितश्रेतश्च धावताम् 
॥ १ ॥ अछा परमतापमगत्वा खलनम्रताम् । अनुत्सृज्य सतां वैत्मे यत्लल्पमपि तद्रह 

॥ २ ॥ आगमिष्यन्ति ते भावा ये भावा मयि भाविनः । अहं तैरनुगन्तव्यो न तेषा- 
मन्यतो गतिः ॥ ३॥ यो मे गभगतस्यापि त्ति कद्ितवान्मरभुः । दोपवृत्तिषिधानाय 

स किं घुप्तोऽथवा मृतः ॥ ४ ॥ अप्रायितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम् । मृखा- 
न्यपि तथायानित दैन्यमत्रातिरिच्यते ॥ ९ ॥ पञ्चमेऽहनि पे वा शाक्रं पचति सखे ग्रहे । 
नृणी चाप्रवासी च म्र वारिचर मादते ॥६॥ जत्माधीनशरीराणां खपतां निद्रया 

स्वया । फंदन्नमपि मल्यीनाममरतल्लाय कल्पते ॥ ७ ॥ सवेत्र संपदस्तस्य संतृष्टं यम्य 
मानसम् । उपानदृढपादस्य ननु चमौवरतेव भूः ॥ ८ ॥ ते भन्याः पृण्यभाजम्ते तैस्ती्ण 
रासागरः । नगत्मंमोहजननी येराश्ञीविषी जिता ॥ ९ ॥ अकिननम्य दान्तम्य 
रान्तम्य समचेतसः । सदा संतृष्टमनपः सवौ: सुखमया द्विशः ॥ १० ॥ न योननदातं 
दूरं बाध्यमानस्य तप्णया । संतुष्टस्य करप्राततिऽप्यर्थं मवति नादरः ॥ १ १॥ अर्थी करोति 
दैन्यं लन्धार्थो गर्वपरितोषम् । नष्टधनश्च स शोकं॑सुखमाम्ने निमम्प्हः परुषः ॥ १६ ॥ 
तन्मृं गरुतायास्तत्सोख्यं तव्यदाम्तदौ्जिलयम् । तत्मोमाग्यं पुमां यदतदमाथनं नाम 
॥ १६ ॥ सपः पिबन्ति पवनं न च दृबैखास्ते शप्कैस्तृणवैनगजा बदिन भवन्ति । कन 

फरमुनिवराः क्षपयन्ति काठ संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥ १४ ॥ चीराणि 
पथि न सन्ति दिश्चनि भिक्षां नेवीङ्धिषाः फटमृतः सरितोऽप्यशुप्यन् । रदा गृहाः 

विरभ॑जितो ऽवति नोपपन्नान्कस्पाद्रनन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥ १५ ॥ मनिन्दया यदि 
जनः भरितोषमेति नन्वभयत्नमलमोऽयमनग्रहो मे । ̀  श्रयोऽर्थिनोऽपि पुरुषाः परतुष्टि 

„~ -----.---~----~-------------~~-----~--~---~----~~~ 

१ असप्रतक्नम्. २ व्योमन्याकारे शुम्बाकुरते दृटेन क्षत्रं वाद्यं कथति. ३ आलस्यम्. ब पू- 

जाम्, ५ भक ग्यर्थम्. ५ मार्गन. ८ जीवनोपायम्. ° व्रषिष्यत, १० कुत्मितमन्नम्, 

११ उपानद्थां गृ पिहितो पादौ यस्य. ,१२ सर्पिणी. १३ गौग्वस्य. १८ उत्माह्ौटलम्, १५ अ- 

याचनम्. १६ कक्षाः, १५७ भगवान्. १८ संतोषम्. १९ प्रसादः, २६० कल्याणेच्छवः, २१ अन्यरसतोषः, 



सुमाषितरतभाण्डागाप् । भ०२] 

हेतो्ईःखामितान्यपि धनानि परियजन्ति ॥ १६ ॥ वयमिह ` परितुष्ट वल्करैसत्वं च ल- 

म्या स्म इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः । सर हि मवति | दरि यत्य दृष्णा विदाद् 

मनति च परितुष्ट कोऽथवान्को दरिद्रः ॥ १७ ॥ गत्या नवमद्िकां मधुकरस्लकृा 

गतो यूथिका ता दृषाशु गतः स॒चन्दनवरन पश्चात्रोजं गत । बद्धस्तत्र निशाकरेण 

पहरा सेष्ितयपौ मन्दधीः संतेषेण विना पराभवपदं प्रामाति सर्वो जनः । ॥ १८॥ 

ृतयुमौयति मूध शश्वदुरगी पोरा जरारूपरिणी लामेषा अपे परिग्रहमयेगरधरर्मगब्र 

स्यते । धृता  बोधजकैरमोधव्रहुटं तलयोमजन्यं रः पंतोषाम्रतपागराम्भप्नि चिरं मग्रः 

मुमवं स्थास्यति ॥ १९ ॥ 

१०८ 

0 

तरष्णानिन्दा | 
षणे देवि नमस्तुभ्यं पेरवविष्वकारिणि । विपणुसरेटोक्यपृज्योऽपि यत्तया वौमनीषृतः 

॥ १ ॥ तरणे रृप्णेऽपि ते शक्तिर्टष्टा मर्यषु का कथा । तरेटोक्यव्यापि यद्रूपं तहूं 
वामनीृतम् ॥ २ ॥ तृष्णां नेह परित्यज्य को दरिद्रः क॒ ईश्वरः | तस्याश्चेसप्ररो दत्तो 
दास्यं च हिरि स्थितम् ॥ १॥ वटिमिमुखमाक्रान्तं पलितैरङ्कितं शिरः । गात्राणि रिषि. 
लायन्ते.तृष्णेका तरुणायते ॥ ४ ॥ नास्लन्या तृष्णया तुल्या करचिदेव निर्म्विनी-। या 
मणानपि रमप्णन्ती मवलवाधिकं मिया ॥ 4 ॥ च्युता दन्ताः मिताः केशा टडिरोधः पे 
पदे । पातप्ननमिमं देहं तरप्णा पताध्वी न मूञ्चति ॥६॥ तृष्णे लमपितेप्णान्धा त्रिषु 
स्थनिषु वतसे व्याधितेप्वनपलेषु अरापरिणतेषु च ॥ ७ ॥ त्प्णे देवि नमस्तुभ्यं या 
तवं सर्वस्य सवेदा । उत्यादयस्ययत्नेन गोप्यदे सागरभ्रमम् ॥ ८ ॥ अपि मेकपमं मा- 
तमपि शूरमपि स्थिरम् । तणीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तमम् ॥ ९॥ आरा 
नाम मनुप्याणां काचिदाश्रयंशृह्खटा । यया बद्वा: प्रधावनि मुक्तास्तिष्ठनि पङ्कवत् 
॥ १० ॥ तेनाधीतं श्रुतं तेन तन समनुष्ठितम् । येनाशाः एष्ठतः कृता नैरार्यमवल- 
म्वितमू ॥ ११ ॥ गिरिमहान्िरेरव्धिर्महानव्येभभो महत् । नमप्रोऽपि महद्रह्य ततो- 
ऽप्याशा गरीयसी ॥ १९ ॥ आदौव राक्ष पुंमामारौव वरिपमजञरी । आरौव जीमदिरा 
भिगाश्चा पतवदोषम्ः ॥ १३ ॥ भुत्तृडाशाः कुटुम्बिन्यो मयि जीवति नान्यगाः। तासामाशा 
मरासाध्वी कदाचिन्मां न मुत ॥ १४ ॥ यौवनं जरया अरस्तमारोग्यं व्याधिमिईतप् । 
जीवित मृ्यरभ्येि वृपणैका निरुपद्रवा ॥ १९॥ यत्र काममुसखं लके य्च दिव्यं महत्ु- 
खम् ।तरप्णक्षयसुसस्थेते नाहतः पोडशी कलाम् ॥ १६ ॥ आशाया ये दासास्ते दामाः 
सवलाकेस्य । आशा येपां दाप्री तेषां दासायते टक : ॥ १७ ॥, उन्ता विश्थदन्ताः 
न 

यका 

न ~~ > पिरप र ववत रन र ६ [| ॥ ७8 स 2 रन्ती, ६ रू दे पु. र् । त 

करोति, ८ प्न, ५ द ५ ष्देषु. ६ मेरुसदशम्; ७ तृणव 



[भ०१  व्रष्णानिन्दा। १०९ 

केशाः काशमसूनसंकाशाः । नयनं तमपरामयनं तथापि चितं वैनाङ्गनायत्तम् ॥ १८ ॥ 
लामुदर ता मन्य शारपि यदि रञ्पपरितोषम् । हतह्दयं ह्यभिकाथिकवान्छारात- 
दुरं न पुनः ॥ १९ ॥ अङ्गं गणितं परितं गणड दशनविहीनं नातं तण्ड् । ददो याति 
गृहीवा दण्डं तदपि न मुचत्याशा पिण्डम् ॥ २० ॥ दिनयामिन्यौ सायमातः शिशिर. 
वसन्तौ पुनरायातः । काः करीडति गच्छयायुस्तदपि न मुश्रलाशवायुः ॥ ९ ॥ आ- 
शावहम्बोपविता न कमस्य तृप्णाटतानथफलं प्रसूते । दिने दिने टन्धरनिर्ान्मी 
च मेषं च दषं च भुङ्के ॥२२॥ भिक्षारानं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च भृः परि- 
जनो निजदेहमात्रम् । वस्रं युजीर्णशतखण्डमयी न कन्था हा टा तथापि विपयान्च 
नहाति चेतः ॥ २३ ॥ गदोदन्ता दन्ताः परितकलितिः कृन्तटभरस्तमःसत्रे नेतरेऽि- 
पयपदुनी नः श्रुतिषु । अभृदङ्खं रङ्गद्िवटयवहीविटृटितं तथाप्येतचेतस्तरुण इन 
धावत्यनुदिनम् ॥ २४ ॥ गतं तत्तारुण्यं तरुणिद्यानन्दजनकं विदीणौ दन्तारिनिन- 
गतिरहो य्॑टिशरणा । जडीभूता दृष्टिः श्रवणरहितं कणेयुगटं मनो मे निरन्नं तदपि 
विषयेभ्यः स्छहयति ॥ २९ ॥ वपुः कुठनीमूतं गतिरपि तथा यष्टिशिरणा व्िहीणा द- 
नताहिः श्रवणक्िकिरं श्रोत्रयुगट्प् । शिरः शद्धे चक्ुम्तिमिरपट्डरावरतमहो मना मे नि- 
टैज्जं तदपि विषयेभ्यः स्प्हयति ॥ २६ ॥ खटोषछापाः साराः कथमपि तदाराधनतया 
निगरहयन्तवीप्पं हमितमपि शन्येन मनप्रा । छतशित्तस्तम्भः प्रतिहतपधरियामःजकिरिपि 
लमारो मोघाशे किमु परमित नर्तयसि माम् ॥ २७ ॥ निवृत्ता मगेच्छा बहपुरुपमानौ 
विगटितः समानाः ख्याताः मपदि मद्धो जीवितसमाः । दानयष्टयुत्मान घनतिमिर- 
रुद्धे च नयने अहो दृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ २८ ॥ अमीषां प्राणानां 
तृहितवितिनीपत्रपयपरां क्ते कि नास्मामि्विगङितविवकेव्येवपितम् । यदल्विनाम्र द्रवि 
णमदनिःसंस्गमनपरां रतं वीतव्रीडेनिनगणकथापातकमपि ॥ २९ ॥ समारम्भा भग्राः का 
कति न वारांस्तव पलो पिपासोमसनुच्छेऽस्िन्द्रविणमूगतप्णाणेवजटे । तथापि मन्या 
विरमति न ते मूढ शतथा न दीर्णं यचवेतो नियतरमरानि्राववरितप् ॥ ६० ॥ तिकल्या- 
कोशे विकसति रमे शाम्यति तरपा परिष्वङ्ग तृक परमरतितरां सा परिणतिः | जग जीर्ण 
शव्ग्रस्तनगहनाक्षेपपणम्तपापात्रं यम्यां मवति मरुतामप्य॑विपतिः ॥ ६१ ॥ उत्वातं 

निषिकङ्गया सितितलं ध्माता गिरेर्ातमो निस्ती्णैः सरितां परिदपतया यलन सतो 
पिताः । मन््ाराधनतत्परेण मनपा नीताः द्मरहाने निदा प्राप्तः काणवराटकोऽपि न 

त न ५ 

१ दिद. २ दन्त, ३ मखम्. ४ आश्रयः. ५ सूर. ५ मल्वः (क्ष) मीनगिः. ७ प 
टकः; (पक्षे) मेषरारिः, ८ ग्रषभः; (पक्षे) वृपमगरिः. ९ ष्र्धानाः १० धनिकानाम्. ११ श्रन्य- 

मनसाम्. १२ वन्नपाषाणध्रटितम्. १३ इन्द्रः+ १४ निक्षेपः, १५ स्छिद्रकरपादिका, १९ उच्छति, 



११० पुमाषितरत्रमाण्डागाम् । म्र०२] 

रतेशः क्ितिराजतां कषितिपतिश्चकरेशतां वाञ्छति । चेशः पुररजतां पुरपतिबह्मासपदं 

वाञ्छति बरह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं तृष्णावधि को गतः॥ ६६ ॥ माने नेच्छति वारय- 

त्यपदामे दमामाटिलन्लां हियां खातन्त्ये परिढरल तिष्ठति करो व्याधूय धेये गते । तृष्ण 

चा्मनुकता फ़टमियत्माप्तं जनेनामुना यः सण न पदा प्त एव चरणो स्मन मन्यते 

॥ ६४ ॥ दनैरुरितं धिया तरितं पाण्यङ्धिणा कम्पितं दरभ्यां खदति बलेन ग- 

हितं रूपश्रिया पनोपितम् । पराप्तायां यमभृपतेरिह महाधाव्वां धरायामियं तप्णा केवलमे- 

किककेव सभी धीरा पुरो खलयति ॥ ३९ ॥ भ्रान्तं याचनतत्परेण मन्ना देहीति वाकमरिता 

क्तं मानविवणितं प्रगे साराङ्गितं काकवत् । सक्षपं मृकुटीकराषकुण्ठि दष्टं सला- 

नां मखं तपे देवि यदन्यदिच्छापि पुनस्तत्रापि सञ्जा वयम् ॥ ६६ ॥ भ्रान्त देशमनेक- 

दुगविषमं प्राप्तं न किचित्कलं लक्ता जातिकुटामिमानमुचितं मेवा छता निप्फला । 

भक्तं मानविवरितं परगृहेष्वाशङ्कया काकवततृप्णे जुम्मसि पापकमेनिरते नाद्यापि सतु 
प्यति ॥ २० ॥ शानेमतुककासितुरपि ठपणं र कता एवनामाशा योषा सतन्त्रा 

वरनति परगरहान्सर्दा वीतलज्जा । संधत्ते मत्छृशलवं मम यमनियमौ भ्रातरौ मत्पयन्ती 

षट चैवात्मवन्धस्तदपि पूरो हन्त वन्ध्यं श्रयामः ॥ ६८ ॥ टज्ने तं मञ्न सिन्धौ 

गिरिवररिखरे लं च तिष्ठ प्रतिष्ठे शान्ते प्रान्ते दिशान्ते कुरु वसततिमहो गवै खर्वो मवाश । 

तेजः पाताटमूलं भज भूवि भगवन्मान मा नाम तेऽस्तु प्ेम्णेकामाश्रयन्तीं पततमहमिमां 
तृणेमाशां श्रयिप्ये ॥ ६९ ॥ 

धीरप्ररासा | 

पर एव धन्यो विपदि खरूपं यो न मृशति । त्यजल्यकेकरैस्तपं हिमं देहं न शीतताम् 
॥ १ ॥ चन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः । छच्छऽपि न चल्तयेव धीराणां नि 
श्रलं मनः ॥२॥ छते पुरुषशब्देन जातिमात्रावरग्विना । योऽङ्गीढृतगुणेः ध्यः 
म॒विस्मयमुदाहतः ॥ ६ ॥ असमानमिवोनांमि सहसा ओौखेरितम् । नाम॒यस्याभिनन्दनित 
दिपोऽपि स्र मतः पुमान् ॥ ४ ॥ सह परिजनेन विलसति धीरो भ॑हनानि तरति पुनरेकः । 
विपमेकेन निपीतं त्िषुरजिता सह सुरैरमतम् ॥ 4 ॥ ध्या महतामुच्ततिरदृतमेध्यवितं 
च धीराणाम् । कनकगिरिरनमिलद्वयो रविरनिशमनुज्छितारम्भः ॥ ६ ॥ अङ्गनवेदी व- 
मुधा कस्या जरधिः स्थटी च पातालम् । वल्मीकश्च मुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ॥ ७ ॥ 

^" = ^ ------ - 
` -~-~------~^~-~~-- ------- -~ ~ - ~=-न०+-५ "~ 

------~ ~~~" ~ ~~~. 

१ ध्वी. २ तवानुबनधंवुद्रतिय्धः. ३ मुदुलितम्. ४ शीघ्रम्. ५ गतटज्जा, निर्जयः, ६ भह यार, ५ दृष्तगाणि, ८ शकण. २ व्यापारः, १. अजिरम्. ११ कृ्निमसरिति 



[प्र०२ धोरमदोसा-वीरमरदमा-तेनलिपर्पा ६. 
कैदयितस्यापि हि पयवे शक्यते धेयगुणः ्रमम् । अपोमलस्यापि ० 
शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ ८॥ अर्थः सं कौक्ष ^ 1 

धः सुल कीतिरपीह मा भूदनथं एवास्तु तथापि धीराः। 
निनमतिज्ञमभिरुहयमाना महोद्यमाः कमं समारमन्ते ॥ ९ ॥ रलतम देवा न 

भेजिरे भीमविषेण भीतिमू । सुधां विना न मययुविरामं न निश्रिता्थाद्धिमन्ति भीराः 
॥ {० ॥ निन्दन्तु नीतिनिपृणा यदि वा स्तृव्तु दकमीः समागिातु गच्छतु वा भ् । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पटं न धीराः ॥ ११ ॥ का. 
स्ताकटक्षविशिला न दनन्ति यस्य॒ चित्तं न निर्दहति कोर्पकक्ानुतापः । कर्पनिं भूरि 
विषयांश्च न रोभपाशौ लोकत्रयं जयति रृत्ल्मिदं म धीरः ॥ १२ ॥ आप्रतपमदधरणधी. 
रथियः परेषां जाता महत्यपि कुरे. न भवन्त पर्वे । विनधयारवीषु विरलाः सलु पादपास 
ये दन्तिदन्तमुप्ररोलिखनं हन्ते ॥ १३ ॥ विरम वरिरसायामादस्माहुरध्यवसायतो त्रिपरि 
महतां धेयध्वंसं यदीक्ितुमीहसे । अयि जड तिथे कस्पापायग्यपेतनिजक्रमाः कुलद्गि. 
रिणः शद्रा नैते न वा जलराशयः ॥ १४ ॥ 

वीरपररसा । 
एकेनापि हि शुरण पदाक्रान्तं महीतलम् । क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेनमा 

॥ १ 1 सछहयति मुजयोरन्तरमायतकरवालकररुहविदीणैम् । विजयश्रीवीराणां व्युतन्नमौदव- 
नितेव ॥ ९ ॥ विनाप्यर्थवीरः स्छशाति बहुमानोन्नतिपदं समायुक्तोऽप्यर्ः परिभवपदं याति 
रूपणः । स्वमावाददृतां गुणसमुदयावापतिविषयां धति ! पहं कि शवा पतिकनक्रमारोऽपि 
लमते ॥ ३ ॥ को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः कोवा विदेस्तथा यं देशं श्रयते तमेव 

कुरुते बाहुप्रतापाजितम् । यदंर्श॒नखटाङ्गलप्रहरणः पिह वनं हते तस्मिन्नेव हतद्धपेनद्र- 
रुधिरैस्तप्णां छिनच्यात्मनः ॥ ४ ॥ 

तेजस्विप्रशंसा । 
बटस्यापि रेः पौदाः पतन्त्युपरि भृभ्रताम् । तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते 

॥ १ ॥ एकः स एव तेजस्वी सैरिकः सुरहिपाप् । शिरोमात्रावरोपेण जीयन्ते यन श- 

तरवः ॥ २ ॥ मौनी पादप्रहरेऽपि न क्षमी नीच एव सः | आकृशस्ो मित्रेऽपि न तेन- 

` १ दरिद्रः ९ द्ीकर्वम्. २ न्यायादनपेतात्, ४ मार्गान. "५ कटाक्षा प्र विधिता वाणाः. 
६ न छिन्दन्ति. ७ कोपः क्रोधः सएव कृशानुगम्नम्तत्तापः. ८ मंपृणम्. ५ परगान्यस््ानम्. १० का 

न्तिम्. ११ तिहपबन्धिनीम्. १२ व्रता क्रनक्रस्य मुवर्णम्य मासावेन. १२ पदेशः. १४ देन 

लंलाङ्गलाशं प्रहरणं यस्य. ® नखा एव टाङ्गखनि विदाग्क्वात् दृटानि इति रूपकम्. न्तु वौ नर्मिृस्य 

नेखलाङ्गलकोटयः* इति कस्यनितयोगः, 9५५ प्व्िशति, १६ क्िग्णाः; (पक्षे) चरणाः. १४ परवत- 

नाम्; (पक्षे) गङ्गाम्. १८ गः. 



११२ पुभापितिरतमाण्डागारप् । प्र०२। 

६ | श 
स्वौ वरी हि सः ॥ २॥ तुलयेऽयराधे समीनुभीतुमनतं चिरेण यत् । हिमशुमागु अरत 
तिः सफर फलम् ॥ ४ ॥ स्वयं मणमोऽलेऽपि परवायादेयुमि । निदेशेनमपा- 

राणां देरतणं नरः ॥ ९ ॥ तेजस्विमध्ये तेजस्वी ईैवीयानपि गण्यते | पञ्चमः प्चतप- 

तम्तपनो जातरेदसाप् ॥ ६ ॥ अछृत हेटया पदमुचैमधमु विदिषाम् । कथंकारमनाल- 
म्बा कौपियामधिरोहति ॥ ७ ॥ अङ्कापिरोपितपगश्रन्द्रमा मृगलाञ्छनः । कैरी निषटरक्षि 

यूधो मृगाधिपः ॥ ८ ॥ तेजस्िनि क्षमामारे नातिकार्दयमाचरेत् । अतिनिमेथनाद- 

भिश्रन्दनादपि जायते ॥ ९ ॥ तेजोहीने महीपाटे स्वे परे च विकुपैते | निःशङ्को हि जनो 

धत्ते पदं मस्मनध॑ूप्मणि | १० ॥ एकचक्रो रथौ न्ता विरो विषमा हाः । आक्रम- 
सेव तेजस्वी तथाप्यर्को नमस्तटम् ॥ ११ ॥ पराधनं पुमहदस्य यन्नान्यस्य ॒विदोक्यते । 

तस्य धीद्राटिनिः कोऽन्यः सहेताराहितां श्रवम् ॥ १९ ॥ सिहः रिदुरपि निपतति मद्- 

मलिनक्नपोटमित्तिपु गेषृ । परृतिरियं सखवतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥ १६॥ 

यदनेतनोऽपि पादः सटः प्रञ्वटति सवितुरिनकान्तः । तत्तेजस्वी पुरुषः परठृतविरति 

कथं सहते ॥ १४ ॥ दश्िततीपोध्छरयेसतेनोवदिः मुगोधरनतिः । हीररपिवव धीरैराप- 
त्रि गम्यते नाधः ॥ १५ ॥ दीप्यनतां ये दीघ्ये अटिता मणयश्च वीरपुरुषाश्च | तेजः 
स्वविनाक्ञाय तु मवति तरणानामिव टूनाम् ॥ १६ ॥ मदपिक्तमुसेभरेगायिषः करिमिर्वत- 
यते स्वयंहतैः । टघ्रयन्खट तेनसा नगच्न महानिच्छति मृतिमन्यतः ॥ १७ ॥ तीव्रोप्ण- 
दुविपयवीरयमृतः परेषां तेजस्िनो न गणयन्ति वपुमेहवम् । यत्पदमरागशकलाठृतिरा्ि- 
तद्ध का्यन मम्मयति काष्टचयं स्फटिङ्गः ॥ १८ ॥ न तेजस्तेजस्वी म्सतमपरेषां प्र 

सहो स तस्य स्यौ भावः ग्रहितिनियतलीँदरृतकः । रमनसेरधरानतं तपति यदि देवो 
दिनकरः कि्मयग्रावा निरत दृव तेनांभि वमति ॥ १९ ॥ हस्ती स्थृलतनुः प्र॒ चाङ्- 
रावः कि हम्तिमातरोऽङशो वज्रेणामिहताः पतन्ति गिरयः कि शेटमात्रं पविः । दीपे 
मज्वहिते विनश्यति तमः करि दीपमात्रं तमस्तेजो यस्य त्रिराजते स॒ बलवान्सधटेपु कः 
पर्ययः ॥ २० ॥ स्वल्पक्नायुवमावरेपमलिनं निर्मामप्यम्थि गोः श्वा लब्ध्वा परितोष. 
मेति नतु तत्तस्य धुधः शान्तये । परिहो जम्बुकमङ्कमागतमपि लयक्रवा निहनिति द्धं 

१ राहु २ सभम्. ३ चन्द्रम्. ४ मार्दवस्य. ५ दष्न्तः, ६ दु्लानाम्. ४ निष्यौरुषः, 
< ठणकत्पमिलयधः. ९ दृरस्परोऽप, १० पन्नामिसाध्यं तपो यस्य. ११ कथमियर्धः, १२ निराधारा. 
१३ हतः. १ उष्पगहिते १५ सारथिः. १६ अरुणः. १४ तुरगाः १८ प्रशस्तकपोलिषु. 
१९ पलवताम्. २० सू्ैकान्तः. ६१ विक्रा. २२ कन्तिः; (क्षो) प्रतापः, २३ कान्याधिक्यम्; 
(पक्ष) धनुष ओन्न्यम्. २४ प्रकादाकलम्; (पक्षे) सामर्यम्. २५ पर्वतः ; (क्षे) कटम्. २६ विधात 
नि्पादिताः ~ २७ प्रिस्ततम्. २८ सभात्राधीनतरात, २९ अकरत्िमः, ३० किरणेः, ३१ यथः.खलाः 
२९ सूपकान्तः. ३३ िकृतद्व, ३४ वेत्रम्, ३५ विश्वामः. त मम् ॥ ; ८ 



प्र०२ तेजलिपरशंपा-मनलिमरंमा । {१६ 

पैः ठच्छरूगतोऽपि वाञ्छति जनः पवानुरुपं फलम ॥ २१ ॥ शमयति गनानन्यान- 
 -द्धिषः ककमोऽपि सन्मति सुतरां वेगोदग्रं मुनेगशिशोिषम् । भुवमभिपतिबीावस्मो- 
ऽप्य परिरक्षितुं न खलु वयप्ना जादेवायं खकायैप्ररो भरः ॥ २२ ॥ 

मनस्विप्ररसा । 
कमं ्नियानपि प्राणानविमु्वन्ति मनखिनः । इच्छन्ति न तमितरेम्यो महतीमपि स- 

क्रियाम् ॥ १ ॥ वू नृतनकष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । अङ्कटीदशीनायेन बिरीयन्त 
मनलिनः ॥ २ ॥ ब्रह्माण्डमण्डरीमात्रं कि ोभाय मनलिनः । हाफरीस्फुरितेनाग्धेः 
सुन्धता जतु जायते ॥ ३ ॥ कुसुमरतकस्येव द्वे इृत्ती स्तो मनलिनः । मूध वा प्षै- 
रोकस्य विदरर्येत वनेऽथवा ॥ ४ "॥ पादाहतं यदुत्थाय मूधौनमधिरोहति । खस्थादेवाप- 
मानेऽपि “देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ९ ॥ समृरघातर्मघन्तः पैरान्नो द्यन्ति मानिनः । भध्व॑सि- 
तीन्धितमसस्तत्रोदाहरणं रविः ॥ ९ ॥ स पुमा्निथवजन्मा यस्य नान्नि परःस्थिते । ना- 
न्यामङ्कटिमम्येति सर॑स्थायामुदयताङ्गरिः ॥ ७ ॥ स्थिदतिक्रानितिभीरूणि खच्छान्या- 
ठितान्यपि । तोयानि तोयराशौनां मनांसि च मनस्िनाम् ॥ ८ ॥ शंक्तिविकल्यन्सय 
निःसार्षीयसः । निनो मानहीनस्य त्रणस्य च समा गतिः ॥ ९ ॥ अलद्भयं 
तत्तदुद्वीक्ष्य यद्यदुचमहीमृताम् । प्रियतां ज्याय मा गान्महतां केन तुङ्गता ॥ १० ॥ 
तावदाश्रीयते लक्ष्या तावदस्य स्थिरं यदः । पुरूपस्तावदेवापो यावन्मानान्न हीयते 

॥ ११ ॥ दुराप्रदवनज्यायान्गम्य्तुङखोऽपि मूधरः । न जहाति रहोजस्वं मनपरंशुम- 
ल्यता ॥ १२ ॥ गुरूनकुर्वनति ते वंस्यानन्व्था तैवेसुंधरां । येषां यशांपि शुभ्राणि दे- 
पयन्तीन्दुमण्डलप् ॥ १६ ॥ उदाहरणमाश्ञीःपु प्रथमे ते मनस्िनाम् । शुप्केऽशनिरिवा- 
म्पो येररातिषु पालयते ॥ १४ ॥ तुङ्गवमितरी नाद्र नेदं“ पिन्धावगाधता । अलङ्गनी- 
यताहेतुरुमयं तन्मनसिनि ॥ १९ ॥ न कचिच्च बहियौन्ति मानिनां प्राथेनागिरः । यदि 
नियातुमिच्छन्ति तदा प्राणपुरःसराः ॥ १६ ॥ अपेवितिश्वरद्वारमद्टविरहन्यथम् । अनु 

तङ्ीबवचनं धन्यं कस्यापि जीवितम् ॥ १७ ॥ मानिनो हतमानस्य मानोऽपि न पल 

मदः । जीवनं मानमूलं हि माने म्टाने कुतः सुखम् ॥ १८ ॥ मनस्वी प्रियते कामं 

कारण्यं न तु गच्छति । अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम् ॥ १९ ॥ मन- 

` म बलानस्पम् २ ययेच्छम्. ३ म्स्यीस्फुरणेन. ४ कदाचित्. ५ गच्छस्य. ६ सतुत, 
५ चेतनात्. ८ अनुन्मूलयन्तः. ५ शातन. १० गां तमः, ११ साथकजन्मा. १२ पृदषगण- 

नाप्रस्तवि. १३ मयंदो्गनाद्ेतोर्थीरुणि. ०१४ संक्षोभितानि. १५ उत्सादादिश्तिवेपरयेण; (पक्षे) अव- 

एम्भसामध्यैविरहेण. १६ प्रहठीभूतस्य; (पक्षे) विधेयमृतस्य. १५ ुरबलल्वात; (पक्षे) स्थिरांशरदिततवात,. 

१८ गौरवहीनस्य; (पक्ष) नीरसस्य. १९ जन्तोः. २० प्रतापसंपत्मू. २१ मानो्रतपुरषम्, २ भ. 

गाधता, २३ तुरत्वम. 
१५ 



११४ सुभाषितरतमाण्डागारम् । प्र०२] 

सिहदयं धत्ते रषेणेव प्रसन्नताम् । भस्मना | मुकुरः प्रायः प्रसादं लमतेतराम् ॥ २० ॥ 

मनस्विनो न मन्यन्ते परतः भाष्य जीवनम् । बलिमुरम्यो न काकेम्यः स्छहयन्ति हि 
कोकिलाः ॥ २१ ॥ दरवङकरतृणाहारा धन्यास्तात वने मृगाः । विमवोन्मत्तचित्तानां न 

परयन्ति मुखानि यत् ॥ २२ ॥ पुतं जीवन्ति हरिणा वनेप्वपरपेविनः । अर्थैरयत्नघु- 

समरमलदमीङ्करादिभिः ॥ २६ ॥ कामं वनेषु हरिणास्तृणेन जीवन्ल्यत्नमुरभेन । धनिषु 
न दैन्यं विदधति ते किल पदरायो वथ सुधियः ॥ २४ ॥ प्रत्युपकुन्हपि न मवति 

पूर्वोपकारिणा तस्यः । एकोऽनकरोति कतं निष्कारणमेव यत्परः कुरुते ॥ २५ ॥ न 

नदान विदा न गायका न परद्रोहनिवद्धबुद्धयः । एपपरव्मनि नाम के वयं स्तनभारान- 

मिता न योषितः ॥ २६ ॥ अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यङञश्चिचीषतः । अचि- 

राश॒विटापरचश्रला ननु रक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम् ॥ ' २७ ॥ न्विति न हिरण्यरेतसं 

चयमास्कन्दति मस्मनां जनः । अभिभृतिमयादपूनतः सुखमुज्छन्ति न धाम मानिनः 

॥ २८ ॥ परो वा पशादा वयमुपविक्ञामः क्षितिभुजां ततः कि नर्छिन्नं वचनरचनाक्री- 

तजगताम् । अगि कान्तारे कुचकट्दामारे मृगदटशां मणेस्तुल्यं मूल्यं सहजपुमगस्य 
युतिमतः ॥ २९ ॥ अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं दृषदतैभुवस्तस्या कामे क इव 
बहुमानः क्षितिभुनाम् । तदंरस्याप्यंरो तदवयवलेशेऽपि पतयो विषादे कतैग्ये विदधति 
जडाः त्युत मुदम् ॥ २० ॥ कचिहूमौ शय्या क्रचिदपि च पयंङ्कशयनं कचिच्छासा- 
हारी कचिदपि च शास्योदनरुचिः । कचित्कन्थाधारी कवचिदपि च दिव्याम्बरधरो म- 
नस्वी कायी्थी न गणयति दुःखं न च मुखम् ॥ ६१ ॥ स जातः कोऽप्यासीन्मदनरि- 
पुणा ममि धवलं कपाटं यस्योचेधिनिहितमलंकारविये । कृमिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः 
कैश्चिदधुना नमद्विः कः पप्ामयमतुखुदप॑ज्वरभरः ॥ ३२ ॥ विपुरुहदयेषेन्यैः कैश्चिज्न- 
गञ्जनितं परा विषटतमपरदत्तं चान्येविजित्य तृणं यथा । इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्र- 
तुदंश भुजते कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः ॥ २६॥ वरमहिमुसे कोीध्माते करो 
विनिवेशितो विषमपि वरं पीला सुं कृतान्तनिवेशने । गिरिवरतैमुक्तश्चात्मा वरं रातधा 
कृतो न तु खरजनावापतैर्थैः कृतं हितमात्मनः ॥ २४ ॥ नानीयन्ते मधुनि मधुपाः पारिजा- 
तप्ररोदैनौम्यथ्यन्ते तुहिनरुचिना चन्द्रिकायां चकोराः । अस्मदाचां धुरि मधुरिमा यद्य- 
पूवोवतारः सोल्ासाः स्युः स्वयमिह बुधाः फ मुधाम्यथनाभिः ॥ ६९ ॥ मृकण्डो जररेखया 
वलयितः सर्वोऽप्ययं नन्वणुरङ्गीकृत्य स॒एव पयुगरतै राज्ञं गणेभज्यते । तददुद॑दते- 
थवा न किमपि सुरा दरिद्रा मृशं धिश्िक्तान्ुरुषाधमान्धनकणं वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि 
ये ॥ ॥ ३९ ॥ तं वेन्नीचजनानुरागरभसादस्मामु मन्दादरः का नो मानद मानहानिरियती 

भूः कि लमकः भुः । गुापुञपरम्परापरिचयाद्विोननेरुज्छितं मुक्तादाम न धारयन्ति 
१ प्रत्युपकारं कुवन्. > अनुकरणं करोति. ३ सरपमुसे. र्ट धपु ५ काटगृै. 



[्र° मनसििपरशंसा-अपौरुषलनिन्दा-गुणमशंसा । ११९ 

[कमहो कण्ठे कुरङ्गीटशः ॥ ३७ ॥ तं राजा वयमप्युपापितगुरुमन्ञाभिमानोन्नताः ख्यात- 
स्वं विमवेय॑शांपि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः । इत्थं मानद नातिदूरमुमयोरप्यावयोरन्तर 
यद्यस्मामु पराग्बुखोऽपि वयमप्येकान्ततो निःहाः ॥ ६८ ॥ बह्माण्डं कियदस्ति तत्र 

' वमुधापिण्डं किमाचक्ष्महे ततराप्येकतरं तु सण्डममितास्तसित्रृपाः केचन । तेभ्यो दैन्यश- 
तोपनीतविभवा दृष्टानुकम्पास्तु ते भिब्बृढान्षटहयन्ति हन्त किमपि स्वार्थो न" तेभ्योऽपि 
ये ॥ ३९ ॥ पातारान्न विमोचितो बत बी नीतो न मृत्युः क्षयं नेन्पृष्टं शरिराज्छनं 
पुमलिनं नोन्मूहिता ग्याधयः । दोषस्यापि भरं विष्य न छतो भारावतारः क्षणं केतः 
पत्पुरुषामिमानमनिशं मिथ्या वहन्विदयपे ॥ ४० ॥ नास्माकं शिबिका न चास्ति कट- 
काद्यारंक्रियापत्किया नोन्तद्गस्त॒रगो न कथ्थिदनुगो नाप्यम्बरं सुन्दरम् । किं तु क्ष्मात- 
रवत्यरोषषिदुषां साहिलयवि्यानुषां चेतस्तोपकरी शिरोनतिकरी विद्यानवद्याम्ति नः॥४१॥ 
लक्ष्मीरमिरदीतिमेति हीनचसिरयेरव तच्छिक्षया कि नादैव करोमि तामनचरीं रामां सका- 
मामिव । बह्वाण्डे निपतल्यपि स्ति न प्रयेण येषां मनस्तेपामायेमनखिनामनुपदं गन्ता- 
स्मि नाहं यदि॥ ४२॥ पुण्ये मामे वने वा महति पितपरच्छरन्नपालीं कैपारीमादाय. 
म्योयगभहिजवरहुतमुग्धूमधृप्रोपकष्ठम् । द्वारं दारं प्रवृत्तो वरमृदरदरीपूरणाय शुषार्तौ 
मानी प्राणी प्रदृत्तो न पुनरनुदिनं तुस्यकुस्येषु दीनः ॥ ४३ ॥ अथानामीरशिपे तं वय 
मपि च गिरामीरमदे यावदित्थं शूरस्वं वादिदपेञ्वरशमनविधावक्षयं पाटवं॑नः । सेवन्ते, 
लं धनाच्या मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामा मय्यप्यास्था न चेत्तखयि मम ॒मुतरामेष 

राजनातोऽप्मि ॥ ४४ ॥ प्रेयस्वी यत्र मानं व्रजति दुरितछच्वापमानं मनुप्यरजञेयं यत्र 
तैः ममुमनु मनुजो नीयते चानयक्षः । मूगं वरं तन्न तु कुधनवतां यत्र सवांपमानो 
रकीर्विज्ञायमानः स्वयमतिथितया यत्र चार्थी प्रयाति ॥ ४९ ॥ 

अपोरषत्वनिन्दा । 
मौ जीवन्यः पैरावन्तादःखदग्धोऽपि जीवति । तस्यीजननिरेवाम्तु जननीराकरारिण 

॥ १ ॥ अप्ंपादयतः कंचिदर्थं जातित्रिंयार्गुणेः । यदच्छाङ्व्दवत्पुमः प्र॑त्तायै॑जनम 

केवर्प् ॥ 

गुणप्रशसा । 

गणाः कुर्वन्ति दृततं द्रेऽपि वसतां सताम् । केतकीगन्धमाघ्राय स्वयं गच्छनि प्रा 
ह (भ 

~ ~ न न 
. ~ ----- --------~---~~-- ~ ~ 

१ शभ्रवल्चेण पिहिता धाटी ग्रस्याः. २ मिक्षापत्रम् ३ गहि जितानि माजुत्रिन् णप 

कृता यावह्ना तदेव दःखं तेन दग्धः खित्तः+ "^ अनुत्त ६ व्रद्मणलादिः, ४ इज्या ययनारि 

८ ज्नौर्यादिः, ५ भ्रमराः. 



११६९ पुभाषितरतभाण्डागारम् । प्र०२] 

॥ १ ॥ गुणवलनसंसगदयाति स्वल्योऽपि गोरवम् । पुप्पमालातरस््गन सूत्र शरास धायत् 

॥ २ ॥ फलावतः पैव कला ययौधःक्रियते वः । बहीमिश्च काभिः किं याभिरङ्कः मद- 
ते ॥ २ ॥ न पूत्रवेन पूज्यन्ते गुणेरापादयते पदम् । खेव्योपारमादत्ते प्रदीपो न पुनः 
ह्री ॥ ४ ॥ गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः । वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदैवं 

नते जनाः॥९॥ यदि सन्ति गुणाः पां विकसन्त्येव ते स्वयम् । नहि कस्तू 

रिकामोदः शपथेन निवाते ॥ ६ ॥ किमाव्यलगुरुलाम्यां चरमोऽपि गुणेर्गुरुः । केत- 
कीकुसुमे पर्य लघुपत्रऽतिगोरवम् ॥ ७ ॥ केतकीकुषुमं महगः सष््यमानोऽपि सेवते । दोषाः 
कि नाम कुर्वन्ति गुणापहतचेतसः ॥ ८ ॥ शरीरस्य गुणानां च दूर्मलयन्तमन्तरम् । शरीरं 

कषणविध्वंपति कल्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ ९ ॥ गुणष्वेव हि कत्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा । 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वैरगुणैः समः ॥ १० ॥ गुणः सेवत्तकस्पोऽपि सरी्येको निरा- 
श्रयः | अनपेमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ॥ ११ ॥ गुणेषु क्रियतां यत्नः किरगटोपैः 
भयोजनम् । विक्रीयन्ते न वण्टाभिरगावः क्षीरविवजिताः ॥ १२ ॥ गुणेरगोरवमायाति न 

. महत्यापि संपदा । पूणनटुने तथा वन्द्यो निष्कलङ्को यथा छश्ञः ॥ १२ ॥ स्वयं स्वगुण- 
विम्तारादृणैनाभः पतत्यधः । तमेव संहरन्भृयः पदम्चैविगाहते ॥ १४ ॥ गुणो दृषणतां 
याति दूषणं गुणतां कचित् । यथा हि नम्रता दोषः स्तनयोः स्तब्धता गुणः ॥ १९ ॥ 

गुणेर्गोरवमायाति नोचवैरामनमास्थितः  प्रसादशिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते ॥ १६॥ 
जहो गुणानां प्राप्यर्थं यतन्ते बहुधा नराः । मंता यदर्थं भग्नास्या इतरेषां च का कथा 
॥ १७ ॥ गुणेन सएहणीयः स्यान्न रूपेण युतो जनः । पोगन्ध्यवर््यं नदियं पुष्पं कान्त- 
मपि क्रचित् ॥ १८ ॥ ममुभिः पूज्यते छेके कलेव न कुडीनता । कलावान्मान्यते मूर 
सत्मु देवेषु शंभुना ॥ १९. ॥ गृणयुक्तोऽपि पूर्णोऽपि कुम्भः कूये निमज्जति । तस्य 
भारसहो नास्ति गुणकम्राहको यदि ॥ २० ॥ अहो वेचित्यमेतस्य संपारस्य किमुच्यते । गु- 
णोऽपि ररेतुः स्याद्धिश्रान्तः कण्ठकन्दले ॥ २१ ॥ जात्युत्टृष्टस्य हि म्णरनोचितं शाण- 
धर्षणम् । आदरं चित्रकरः कि रिल्यते प्रतिभिम्बितम् ॥ २२॥ गणयुक्तोऽप्यधो याति 
रिकतः कूपे यथा घटः । निगणोऽपि भृतः पर्य जनैः शिरसि धाते ॥ २३ ॥ गुणिनोऽपि 
हि सीदन्ति गुणग्राही न चेदिह । सगुणः पूर्णकुम्भोऽपि कूप एव निमलति ॥ २४ ॥ गुणो 
गुणान्तरापिश्षी खरूपख्यातिदेतवे । खमावरम्यं खावघ्यं तारुण्येन मनोहरम् ॥ २५ ॥ गुणैः 
पूना भवेत्सा नकस्माजायते कुलात् । बडारतं दाशी शंभोर्यानमुैःश्रवा हरेः ॥ २९ ॥ 

१ चन्द्रस्य; (पक्षे) विदुषः. २ पोडश्षो मागः; (पक्ष) चतुःपषटिकलानामन्यतमा. ३ अथोमे रि. 
पतेः (पक्ष) तिरस्कियत. ४ शिवः; (पक्ष) संसारः. ५ करङ्कः; (पक्षे) दोषः. ६ गुणाङृष्टन्तःकर- 
प्य ७ रिवृतृव्यः, ८ दुःखं प्राप्रोति. ९ अमुव्यम्. १० आन्न. ११ राजभवनम्. 
१२९ मौक्तिकानि; (पक्ष) मोक्षमापन्ना. १३ रज्ुुक्तः; (पक) विनयादिगुणसंपश्नः, १४ स्कतिः; (पक्ष) निद्रेव्यः, १५ पूर्णः, ॥ 



[प्र०२ गुणप्रशपता । ११७ 

सत्र गुणवानेव चकास्ति मथितो नरः । मणिं गरे बाहौ पादपीरेऽपि शोभते ॥ २७॥ 
गुणानचैन्ति जन्तूनां न जाति केवलां कचित् । स्फाणिकं माननं भगं काकिन्यापि न गह्यते 
॥ २८ ॥ गुण आकर्षणयोग्यो धनुष स्वैकोऽपि ईक्षलामाय । कता तन्त॒मिरव फ गणे 
दीसैबेहभिः ॥ २९॥ अनवसरे गुणवानपि हृदयादवतार्ैते सिया हारः । पर्य शलाका- 
वरे तृणाय मुपे; प्रप्रायेते खकरः ॥ ३० ॥ गुणवन्तः ध्ि्यनते प्रायेण भव्ति निर्गणा 
सुखिनः । बन्धनमायान्ति शुका यथेष्टसचारिणः काकाः ॥ ६१ ॥ गुणिनि गुणज्ञो रमते 
नागुणशीरस्य गुणिनि परितोषः । अ्रिति वनात्पद्मं न दैर्दरस्वेकवापरोऽपि ॥ ६९ ॥ 
अवलम्बितविष्णुपदः कषितननचकुरतुटगतिः । पत्रमयोऽपि पदाथः प॑तद्कतामेति गुणयो 
गात् ॥ ३६३ ॥ अमितगुणोऽपि पदार्थो दोपेणकेन निन्दितो भवति । निखिलरमायनर्महि 
तो गन्धेनोग्रेण लुन इव ॥ ३४ ॥ दोषमपि गुणवति नने दृष्ट गृणरागिणो न मिद्य- 
नते । प्रीत्यैव हरिनि पतितं प्यति छोकः कलङ्कमपि ॥ ६५ ॥ अन्तगतेगुणैः फ दिता 
अपि यत्र सरक्षिणो विरः । स गुणो गीतियेदसौ वनेचरं हरिणमपि हरति ॥ ३१ ॥ 
गुणा गुणन्ञेषु गुणीमवन्ति ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । सुखादृतोयाः पमरमवनिति नदय 
समुद्रमासाद्य मवन्लपेयाः ॥ ६७ ॥ गुणेषु यतः पुरुपेण कार्यो न किचिदप्राप्यतमं गुणा 
नाम् । गुणपरकषादडुपेन शंमोररङ्धयमृष्छङ्कितमुत्तमाङ्गम् ॥ २८ ॥ निष्केटङ्ककलयापि ननो 
यः संयुतः सर खलु पूज्यते जनैः । भद्र पश्य जडजोऽपि धायते शंकरेण शिरमा निशा 
करः ॥ ३९ ॥ वक्रोऽपि पद्कननितोऽपि ईापदोऽपि व्याटश्चितोऽपि विफटोऽपि सक- 
ण्टकोऽपि । गन्धेन बन्धुरपि केतक पुष्पनेन ह्यक्रो गुणः खल निहन्ति समस्तदोषान् 
॥ ४०|| न खनति स्रः क्षोणीषषठं न नदति मादरं प्ररृतिपुरुपं परे्ष्याप्यम्रे न कुप्यति 
गोवरः । वहति च धृरं धूर्यो धरैयीदनुदधतकन्धरो जगति गुणिनः कारयदायोत्परानतिरेरे 
॥ ४ १॥ गणानामन्ञाता प्रन्रधनदातापि न मुदे मुदे विद्याज्ञाता भवति मितदातापि गृ- 

णिनाम् । ढो माम्या दत्ते न पुनरवधत्ते च चतुरो शः प्रान्तं देवा वशयति नितान्तं 

प्रवधः ॥ ४२ ॥ उपादाता यावन्न मवति गुणानां गुणवता मसरत्कल्पास्तात्रि भुवनमहाघ 

अपि गुणाः । अपि प्रद्धैल्रिषदयवसतेः कौस्तुभमणिः स॒ कि नासीद श्रुतिरपि न यम्य 

कचिदभूत् ॥ ४२ ॥ विवाद्पारम्भः प्रथयति परं दम्भमतृं गणानां गाम्भीर्यं तव मव 

ति साक्षी कटकः | पयःपृणः कुम्मो ध्वनति न तथा वातवहितां यथा रक्ता भाभा- 

ध्वनिमनिमतं मृशति महः ॥ ४४ ॥ कौशेयं छमिनं मृवण्॑मुषादिन्दीवरं मोमया- 

(पक्षे) आकरपणासहैः. *# कशं प्राप्रवन्ति. * ५ भ्रमरः. ६ भक पतद्ः सूर्यः; (पक्ष) प्र्रका- 

गदनिभितः सूषरनिबद्वः ऋीदार्थं गगने उद्जध्यने. पतङ्ग इति नात्रव देशमापायां प्रसदः; ८ पजय 
९ चन्द्रेण. १० निभटविद्यया. ११ दृष्प्रापः. १२ प्रापणात्. १३ नाटः कमसम् 



११८ सुमाषितरतभाण्डागारप् । भ०२। 

लंङ्कासामरं शशाङ्क उदधेरगोपित्ततो रोचना । कराष्टादमिरहेः फणादपि मणिदूवापि गो- 

रोमतः भराकार्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो यास्यन्ति कि जन्मना ॥ ४५ ॥ 

उद्यमप्ररसा । 

उयोग । खल कर्तव्यः फटं माजोरवदगवेत् । जन्मम्रमृति गौनौसिि पयः पिबति निल्यशः 

॥ १ ॥ उयमः साहसं पे द्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यत्र वतन्ते तत्र देवः पहाय- 
टत् ॥ २ ॥ उद्यमेन हि पिष्यन्ति कायौणि न मनोरथैः । नहि. हस्य धुतस्य मवि- 
शन्ति मूसे गजाः ॥ ३ ॥ न दैवमिति संचिन्त्य त्जेदु्योगमात्मनः । ̀ अनु्यमन करतें 
तिभ्यः प्राष्ुमईति ॥ ४ ॥ विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावरम्बते । पराादपिहवत्तस्य 
मूध तिष्टन्ति वायाः ॥ ९ ॥ पूर्वनन्मरृतं कमं तंदैवमिति कथ्यते । तस्माद्पुरुषकारेण 

विना दवं न मिध्यति ॥६॥ यथा यकेन चक्रेणन रथस्य गतिमेवेत् । एवं पृरुष- 

करेण विना दैवं न सिष्यति ॥ ७ ॥ यथा मृतिपण्डतः कतां कुरुते यद्यदिच्छति । एवमा- 
तमत क्म मानवः मतिपद्यते ॥ ८ ॥ निपानमिव मण्डूकाः सरः पृणेमिवाण्डजाः । सो- 
द्योगं नरमायान्ति विवद्याः सर्ेसंपदः ॥ ९ ॥ देवं पुरुषकारेण ाध्यसिद्धिनिबन्धनम् । 
योऽतिक्रमितुमिच्छेत सर लोके नाक्सीदति ॥ १० ॥ योजनानां सहखं तु शनेग॑च्छेत्पिपी- 
लिका । अगच्छन्वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ ११॥ कामपि श्रियमाप्राय यस्त- 
द्धौ न चेते । तस्यौयतिषु न श्रेयो '* बीजमोजिकटुम्बवत् ॥ १२ ॥ उद्योगिनः करा- 
ठम्बं करोति कषराट्या । अनुद्योगिकरारम्बं करोति कमलाग्रजा ॥ १३ ॥ कौकतारी- 
यवत््ाप्तं षटरापि निषिमग्रतः | न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषाथमपेक्षते ॥ १४ ॥ आलस्यं 
हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्पिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कायं मीवसीदति ॥ १५ ॥ 
सेपदा सुस्थितंमन्यो भवति खल्पयापि यः | छृतरृतयो विधिमन्ये न व्यति तस्य ताम् 
॥ १६ ॥ न ठमन्ते विनोदयोगं जन्तवः संपदां पद् । सुराः क्षीरोदविक्षोममनुभूयामूतं 
पपुः ॥ १७ ॥ पूवैजन्मजनितं पुराविदः कम दैवमिति संमचक्षते । उद्यमेन तदुपा्ितं 
चिरादैवमुद्यमवदां न तत्कथम् ॥ १८ ॥ उद्योगिनं पुरुषसिहसुपेति रक्षीरदवं मधानमिति 
कौ वदन्ति । दवं विहाय कुर पोरूषमात्मराक्तया यते कते यदि न सिध्यति कोऽत्र 

षः ॥ १९ ॥ 

१ कदेमात्. २ रक्तकमलम्. ३ गोरोचनम्. ४ आश्रयति. ५ प्रासादे देवाटयशिखरे यः सिह- 
स्तद्त्, ^ साघ्यूमिद्धयधीनं तदायत्तमियथः. ७ उछद्ितुम्- ८ व्यापारं न^करोति. ५ उत्तरका- 
लेषु. १० कल्याणम्. ११ र्मी: १२ अलक्ष्मीः. १३ काकागमनमिव ताटपतनमिव काकताटीयं 
तदत्. अवितकितम्. अकस्मादिति यावत्. १४ खिन्नो न भवति. १५ पूरुषश्रष्ठम्, १६ कुत्सितपुरुषाः. 



[०२ संहतिप्रशंसा-क्षमाभरशंमा-विनयप्ररांसा-सलयमरांसा-असलयनिन्दा । ११९ 

सहतिप्रशंसा | 
संहतिः श्रेयसी पां स्वङुरैरस्मकेरपि । वैषेणापि परियक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः 

॥ १ ॥ अल्पानामपि वस्तां संहतिः काय॑साधिका । तणिगणलमापततष्यमे मत्तदन्तिनः 
॥२॥ बहूनामरपपताराणां समवायो दुरयः । तविधीयते रज्यन्ते तेन दन्तिनः ॥२॥ 

्षमाप्रशसा । 
सेमा श्रं करे यस्य दुजनः कि करिप्यति । अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥१॥ 

नरस्याभरणं रूपं शृपस्याभरणं गणः । गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥ २॥ 
क्षमा बलमशक्तानां शक्तानां मृषणं क्षमा । क्षमा वीकृतिरेकि क्षमया करि न सिचि ॥६॥ 

~~~ 

विनयपररसा । 
तिष्ठतां तपि पुण्यम सृजन्प्रपदोऽ्गगुणयन्मुसेपिणाम् । योगिनां पैरिणमन्विमेक्तये केन 

नास्तु विनयः सतां प्रियः ॥ १ ॥ 
प मन 

सव्यप्रश॑सा । 
पुरत पर्रास्राथनिश्चितक्तानकशोभितप् । मृपणे सपैवचसां रनेव कुटयोपिताम् ॥ १ ॥ 

अश्वमेधं च सत्यं च तुख्या धृतम् । अश्वमेधमहस्रादहि सत्यमेव विदरिष्यते ॥ २ ॥ 
गोमिर्विमरश्च वेदैश्च सतीभिः प्लवादिभिः । अट्व्ेदानदरैश्च सप्तमिधीयते मही ॥ \॥ 

असलयनिन्दा । 
नासत्यवादिनः सख्यं न पुण्यं न यशो भूति । दृस्यते नापि कल्याणं कीटमूटमिरवीश्तः 

॥ १ ॥ अप्तय॑मप्रत्ययमूलकारणं कुवासनासद्ममम्रद्धिवारणम् । विपतिदानं परवश्नोभितं 

कृतापराधं @तिमिविवजितम् ॥ २॥ यदो यम्माद्रस्मीमवति नवेरिव वनं निर्दि दृ ःतानां 
्यदवनिरहाणामिव जलम् । न यत्र स्यच्छायातप हव तपःपंयमकथा कथंचित्तनिभ्यावन- 

नमेमिधत्ते न मतिमान् ॥ २ ॥ भिदेव सतामुमे फणवतां सटशरतसतश्च ताम्नाः सपव 

विभवसोमियमिताः प्ाधिकेयस्य च । पोछत्यस्य दशाभवन्कणिपतेनिदाप्दसतहयं निद्रा 
रक्षशषतैककोटिनियमो नो दुर्जनानां मुखे ॥ ४ ॥ 

१ संघातः. २ धान्यतक्. ३ अद्रजननक्षमा न भवन्तीति मावः, ४ रज्जुम्, ५, दान्तिः, ६५ तपो- 

निष्ठानम्, ७ संपादयद्र. ८ अनुक्रखयन्रू “ संप्यमानः. १० अपवगय. ११ विषम्. १२ मक्ष 

यतः, १२ अविश्वासः, १४ विपत्ते: करणम्. १५ कुशः. १६ दावाप्नैः. ^१७ आदिकार्णम्, 

१८ वृक्षाणाम्. १९ वक्ति. २० सपाणाम्. २१ ब्रह्मणः, २२ अरेः, २३ रावणस्य. २४ रोषस्य, 
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आत्स्छघाीनन्दा । 

पैः प्रोक्ता गुणा यस्य निगणोऽपि गुणी भवेत् । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रस्या- 

पिः ॥ १ ॥ न मुखं न च सौभाग्यं स्वयं स्वगुणवणेने । यथेव च पुरभरीणां स्वहस्त- 
कचमरईने ॥ २ ॥ स्वयं तथा न कर्तव्यं स्वगुणास्यापनं पुनः । स्वगुणास्यापनं युक्तया 

परदारा" प्रभोजयेत् ॥ ६॥ न सोख्यप्तौभाग्यकरा गुणा णां स्वयं गृहीताः सुदृशां 

स्तना ह्व । परगहीता दितयं वितन्वते न तेन गृहन्ति निजं गुणं बुधाः ॥ ४ ॥ निजगु- 
णगरिमा पुखाकररः स्यात्स्वयमनुवणेयतां सतां न तावत् । निजकरकमदेन कामिनीनां कुच- 
कलकश्षाकलनेन को विनीदः ॥ 4 ॥ 

स्वभाववणेनम् । 
परमस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गणाः । अतीत्य हि गुणान्सवान्सवमावो मृधि 

वतते ॥ १ ॥ कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् । मवन्ि सुतरां स्फीताः सूकषत्र 
कण्टकिद्रुमाः ॥ २ ॥ यः स्वभावो हि यस्यास्ते प्र नियं दुरतिक्रमः । श्वा यदि क्रियते 
राजा तत्कि नाश्नात्युपानहम् ॥ ३ ॥ परोपदेशकुंशटा द्यन्ते बहवो जनाः । स्वभाव- 
मतिवर्वन्तः सहखेप्वपि दरुमाः ॥ ४ ॥ कि कुटेन विटेन शीर्मेवात्र कारणम् । छ- 
मयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ ९ ॥ सति शठे गुणा भान्ति पां शौयादयो 
यथा । यौवने सदटकाराः शोमा तिप्रति सुभ्रवः ॥ ६ ॥ रक्तं कमटानां सत्पुरुषाणां 
परोपकरारित्म् । अमरतां च निदेयलं स्वभावसिद्धं चिषु त्रितयम् ॥ ७ ॥ वचो हि सलं 
परम विभूषणे यथाद्गनायाः छङ्षता कटौ तथा । दिनस्य विद्येव पुनस्तथा क्षमा जीं 
हि सवेस्य नरस्य भृषणप् ॥ ८ ॥ न धर्मशास्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं 
दुरात्मनः । स्वमाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रत्या मधुरं गवां पयः ॥ ९ ॥ निमनो- 
तेतं वक्ष्यति को जलानां विचित्रमावं मृगपक्षिणां च । माधूयमिक्षौ टरतां च निम्बे स्वभा- 
वतः परवेमिदं हि सिद्धम् ॥ १० ॥ `विस्तस्य जलायते जनिभिः कस्यायते तत्षणा- 
नमरुः स्वरपशिरायते मृगपतेः पर॑वः कुरंगायते । ध्याटो स्यगुणायते विषरसः प॑रथूष- 
वपौयते यस्याङ्गेऽखिलटोकवलमतमं शठं ैमन्मीरति ॥ ११ ॥ देशर्यस्य विभूषणं सन- 
नता शोयेम्य ्ीकपरयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः । अक्रोध- 
स्तपः पमा बलवतां धर्मस्य नि््यीजता प्वषामपि सर्ैकारणमिदं शीरं प्रं मूषणम् 
॥ १२ ॥ काकः पद्मवने रति न कुरूते हंमो न कृपोदके पृः पण्डितसंगमे न रमते 

१ अतिक्रम्य. २ अतिक्रम्य वतैते. ३ नीचोन्नम्, ४. तीक्ष्णताम्. ५ कृरिमसरिदिवाचरति. ५ म. 
प, ७ माला." ८ अमतम्. ९ विजुम्भते, १० सौजुन्यम्, ११ वाहमनम्, १२ शान्तिः, 
१३ निष्कपरलम्, १४ सुस्वभावः, 
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दासो न सिंहासने । कुखी सलनप्॑गमे न रमते नीचं नं सेवते या यस्य प्रकृतिः खभा- 
 "वजनिता केनापि न त्यज्यते ॥ १३ ॥ व्याघ्रः सेवति काननं सुगहनं प्िहो गुहां सेवते 
हमः सेवति पद्धिनीं कुसुमितां ग्रः स्मरानस्थटीम् । साधुः सेवति प्ताधुमेव सततं नीचो- 

, ऽपि नीचं जनं या यस्य प्रकृतिः खभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥ १४ ॥ 

वाग्बणैनम् । 
तास्तु वाचः समायोग्या याध्चित्ताकषणक्षमाः । खेषां परेषां विदुषां दिपामविद्षामपि 

॥ १ ॥ आनान्पेस्तु परं पारं नोपेचीय सरत । अतो निमननमयाततम्बीं वहति वक्षसि 
॥ २ ॥ ्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानीश्छेषविचक्षणाः । भवन्ति कस्यनित्पण्येमुखे वाचो 
गृहे सियः ॥ ३ ॥ वर्णैः कैतिपयेरव ग्रथितस्य खरेरिव । अनन्ता वाञ्नयस्याहो गेयस्येव 
विचित्रता ॥ ४ ॥ बहपि चेच्छया कमं व्रकीणेममिधीयते । अनुद्धितार्भंबन्धः प्रबन्धो 
दुरुदाहरः ॥ ९ ॥ प्रौरीयपीमपि ननामनरपगणैकर्ताम् । प्रमारयनिति कुशरारचित्रीं वाच 
वदीमिव ॥ ६ ॥ सवोलंकौरयुक्तापि न शिष्टो वनितेव सा । वाणी भीजातपुं प्रौनां 
न तनोति हि ॥७॥ या कर्षति निजयोगादन्तगतजी्तीनि रसानाम् । वाणी कैव रमुण- 
वती घटैव यद्वा वधरटीव ॥ ८ ॥ रतरीतिवीतवसना भियेव गुदधापि वाब्दे सरमा । अ 
रसा सीरुंरुतिरपि न रोचते शौटमज्ञीव ॥ ९ ॥ मुखयतितरां न रक्षति परिचयरेशं गणा- 
ङ्नेव श्रीः । कुलकामिनीव नोज्छ्ति वाग्देवीं जन्मजन्मापि ॥ १० ॥ वाच्नाधृयान्नान्यदम्ति 
प्रियत्वं वाक्पारुप्याच्चोपकारोऽपि नष्टः । कि तदन्यं कोकिटेनोपनीतं कोवा ठोकर 
गरदभस्यापराधः ॥ ११॥ कमारने तरिमरकरप्लक्षमी कीर्ति मते दृष्तं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मद्भलानां धेन धीराः परतां वाचमाहुः ॥ १२ ॥ वितिर्छीवणीभरणा 

१ गानसमुद्रस्य. > न प्राप्तवती. ३ इ्वाकुषफटम्. जटतणाध तुम्व्याः संग्रहं टोका कवन्तीति 

प्रसिद्धम्, ४ प्रसन्नवदनाः; (पक्षे) उत्तानार्थाः, ५ कान्या शोभया मनोहारिण्यः; (पक्ष) भापणगुणन मनी 

हारिण्यः, ६ आलिङ्गनम्; (पक्षे) शषः ७ परगिमितैःः < निपादादिभिः, ९ स्प्रतिमानुषारेण. 

१० यथेष्टम्. ११ असंगतम्. १२ दुर्वचः. १३ अतिमुकुमारक्षगमः; (पक्ष) श्ष्णतराम्. १४ भ- 

थगुर्वीम् ; (पक्षे) सान्द्रम्. कदटीदटकल्पामियः. १५ शरादिभिः; (पक्ष) तन्तुभिः. १६ रचिताम्; 

(पक्षे) निर्मिताम्. १७ शब्दादिविचित्राम् ; (पक्षे) विचित्रस्पाम्. १८ शाटीव. १९ उपमादिभिः; 

(पक्षे) कङ्कणादिभिः. २० शेषरहिता; (पक्षे) आलिद्भनग्दिता. २१ मनः प्रति जातं यत्मृखं तत; (पक्ष) 

कामहृ्ष॑म्, २२ चतुराणाम् ; (पक्षे) प्रकरेण विधिपूवकरं विवाहितानाम् हद्रतानि जीवनानि; (पक्ष) 

उदकानि. २४ रसिकानाम्; (पक्षे) कृपादीनाम्. २५ प्रागर्भ्यादिगुणगुक्ता; (पक्ष) रञगुयुक्ता २५ ललीत, 

२७ अनप्रासोपमाद्यलकाररटितापि, २८ शङ्गारादिमती; (पक्ष) अद्कागरतवती.- २५ ग्सशन्या, ३० अ 

लंकृतियुतापि; (पक्षे) कट्रककुण्डरयुतापि. , ३१ पत्तलीव. ३२ वेदयव मनोरथान्. ३८ प्रप 

यति. ३५ साम्. ३९ विविक्ताः संयोगादिनाश्चिश्टाः स्फुटोचाग्ता वणा अक्षराप्येत्रामरणानि यस्याः 

सा; (पक्ष) विविक्तानि शुद्धानि वर्णो रूपमामरणानि च यस्याः सा 
£ 
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लशु प्रसादयन्ती हृदयान्यपि दधिषाम् । प्रवहति नाढृतपुण्यकमेणां नैसन्नगम्भीरषदा 
मरस्वती ॥ १३ ॥ केभूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न नानं न विहे- 
पनं न कुसुमं नीटंछता पषनाः । वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या सस्ता धायते क्षीयन्ते 
खलु मूषणानि सततं वाम्मृषणं भूषणम् ॥ १४ ॥ अस्लद्यापि चतुःसमद्रपरिखापयेन्तमुर्- 
तलं व्ःतेऽपि च तत्र तत्र रतिका गोष्ठीषु सक्ता पाः । एकस्तत्र निरादरो मवति चेद- 

न्यो भवेत्सादरो शग्देवी वदनाम्बुजे वसति चेत्को नाम दीनो जनः ॥ १९ ॥ ये पूक्तीन्तु- 
कलाकलक्कननका ये गाढगर्बज्वरा ये बा केवरतकंककेरापियः साक्षाच्च ये श्रोत्रियाः । ये 
वा द्वेपमषीमटीमसधियम्तान्माज्ञगोष्टीरसमोदमावृरडवग्रहान्परिहरन्वां प्रसारं कुरु ॥१६॥ 
तथ्यं पथ्यं हेतु मियमितम्रदहं पारवदेन्यहीनं सामिप्रायं दुरापं सविनयमरठं चित्रम- 
स्पाक्षरं च । वह्यं कोपदुन्यं स्मितयुतयनदाक्िण्यसंदैहहीनं वाक्यं ब्रुयाद्रसन्तः परिषदि 
पमये सप्रमेयाप्रमत्तम् ॥ १७ ॥ 

9 

वग्मप्ररशसा । 

विरोधिवचसो मृकान्वागीश्चानपि कुवते । जडानप्यनुोमीधानमधाचः ंतिनां गिरः 
॥ १ ॥ तीक्ष्णा नारुंतुदा उद्धिः कर्म शान्तं प्रतापवत् । नोपतापि मनः सोधम वागेका 
वाम्मिनः सरतः ॥ २॥ श्रपादरम्यमोनंछि भरीयो रघवाचितम् । रीकाह्वमैनुपस्कारं 
विध्वेमाति निरीकुलम् ॥ ३ ॥ न्यायनिर्णीतप्रारान्निरपक्षमिर्वागमे । अमरकम्प्यतयान्ये- 
पारमास्नायवचनोपमम् ॥ ४ ॥ अशद्वयतान्नैरन्येः क्षुमितोदन्वदूनितम् । ओद्य द 
संपत्तेः शान्तं चित्तमृरिव ॥ ९ ॥ इृदमीटगणगुणेपेतं ठश्धावसरसाधनप् । वैीकुयौत्कः 
मियं वाक्यं यो वक्ता नेटगारशंथंः ॥ ६ ॥ श्रुतिसिद्धान्तशुरस्य तद्विरुदाननिरुन्धतः । 
1, 

१ सुखा शरुतिः श्रवणे यस्याः सा. श्राव्येयथः; (पक्ष) श्रूयत इति शरुतिवक्सा सुखा यस्याः सा. मञ्जु- 
भा्रिणीतययधः. २ प्रसस्नानि वाचक्रानि गम्भीराण्यधेगुरूणि च पदानि सुप्तिडन्तरूपाणि यस्याः सा; (धके) 
प्रसन्ना प्रिमा गम्भीरपदारसचरणा. ३ बाहुमूषणानि. ४ चन्द्रवद्ज्ज्वलाः. ५ सुगन्धतैलादिना सं- 
सृताः ६ केशाः. ७ सम्यगटंकरोति, ८ सरस्वती. ° वक्ता. १० अनुकूलवादिनः, ११ प्र 
गल्मवराचः. १२ कुशलानाम्. १३ अभिमानोष्णम्. १४ प्रसादः प्रसिद्धार्थपदत्रं तेन रम्यम्. 
१५ समासमूषिष्टम्. १६ अथमृयस्तवपरिगतम्. न तु शब्दाडम्बरमात्रमियरथः. १७ विस्तरदोषरहितम्, 
१८ भकाहावतयद कदम्बात्मकम्. न तु दरादाडिमादिवाक्यवदनाकाह्वितमिय;. १९ अध्याहारदोषरहितम्. 
२० कृत्त्ाथप्रतिपादकम्, न तु सावेषार्थमियभः. २१ असेकीर्ार्थम्. २२ न्यागरेन यत्तया निश्चिताथ- 
ततिः २२ स्वतन्त्रमिव. २४ शाञ्च २५ अनुमानादिभिरबाध्यत्वादप्रयाष्याततया. २६ वेद- 
वकयतुल्यमियर्थः, २५७ अनुहृहनीयलवात्. २८ इदवेलामुमोधिगम्मीरम्. ६९ अप्राम्याधतवात् ; (क्षे 
यागिलवात्. ३० प्रमोजनसपत्तेः; (पक्ष) अणिमादिसमृदधे. ३१ रभ्पे प्रात अवसरसाधने काटोपायी येन तत्, ३२ व्याहरेत्. ३३ ३-६ इति शोकदरयं विशेषकं केयम्. 
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वह्गितं वावदूकस्य छृतिनः किं न शोभते ॥ ७ ॥ अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निधितं 
स खलु वागमी । बहुवचनमल्पसारं यः कथयति किमरापी सः ॥ ८ ॥ शुद्धकांस्यरनि- 
तापि छाति जिहेया यदि न योजिता भवेत् । किं तया कैरणमस्ति षष्ट्या निहया ज- 
निमतां हि पूज्यता ॥ ९ ॥ भवन्ति ते म्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति 
ये । नयन्ति तेधवर्प्युपपन्ननेपुणा गमीरमर्थ कतिचित्मकाशताम् ॥ १० ॥ स्तुवन्ति गुवीम- 
मिषरयसंपवं विश्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः । इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचो सुदुरदमाः सर्- 
मनोरमा गिरः ॥ ११ ॥ किरकस्तावत्छृप्णः परम॑रणया प्यति दशा परापलयदवेषी खपु- 
तमपि नो पाटयति यः + तथाप्येषोऽमीषां सकलजगतां वहमतमो न दोषा गण्यन्ते खल 
मधुरवाचां कचिदपि ॥ १२ ॥ आखायेष कपायमडकरमुरुमेमानुबद्वाशयो माकन्दस्य 
यशांपि कोकिङ्युवा निमौति दिभ्मित्तिषु । माध्वीकानि निपीय तस्य मधुपास्तत्रैव गृञ्ञ 
न्मी को ब्रूतामसतां सतां च वचनां वत्मोतिगं चेष्टितम् ॥ १३ ॥ श्रोतुस्मूकयति घरुव- 
न््थिरतमं कुवत्नमीपां मनो निनौप्पः परत्राप्पकृत्परदशामेकाश्रयो नान्यद् । यम्यक्ताङ्ग- 
विकम्पनः प्रचयन्नित्यं सतां मस्तकं क्षीरं श्रोतृषु मुख्यमात्मनि गुणं धत्ते स वक्तोत्तमः 
॥ १४॥ तक्ता सदसि वीतु वचनं यच्छृण्वतां चेतपरः प्रोष्धस्ं ईपपरणं श्रवणयो- 
रकष्णोविकापभ्नियम् । धतिदराश्रमदःखकाटगतिहत्कायौन्तरमरस्मृति प्रोत्कण्डामनिङं श्रुती 
वितनुते शोकं विरमादपि ॥ १९ ॥ 

मोनगुणाः । 
आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । वकास्नत्र न वध्यन्ते मौनं सवोभ्ाधनप् 

॥ १॥ रूपवांश्ापि मूर्खोऽपि गत्वा च विपुलां समाप् । संरकषेच खकां निद्रां भार्या 
दुश्चारिणीं यथा ॥ २ ॥ खौयत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छदनर्मन्ञतायाः । विदेपतः 

सवैविदां तैभाजे विमूषणं मोनमपण्डितानाम् ॥ ३ ॥ कोटाहठे कक्कुटस्य जति विराजते 
कोकिलकूजितं किमू । परस्परं संवदतां खह्नां मोनं विप्रं सततं सुधीभिः ॥ ४ ॥ 

स्थानमाहात्स्यम् । 

मकरः सखस्थानमाप्रा्य गनेन्द्रमपि कर्षति । म॒ एव प्रच्युतः स्थानच्छनापि परिभूयते 
१ प्रतिवक्तः; २ घण्टानिहा. ३ क्ैव्यम्. न किचित्कायैमस्तीति म्रः ४ सभायां साभृतमा 

निपुणतमाः. ५ विदुषाम्. ६ वाचोदिरन्तीयथः ७ वक्तु. ८ समापितक्र॑शसाःः ५ निगृदम्. 

१० अर्थसंपत्तिम्. ११ सामर्थ्यम्. १२.२ब्दध्य. १३ कोकरिटः- १४ आग्क्तया. १५ मूत्रा 
न्करोति. १६ अचछम्* तटस्यमिति यावतः १७ प्रकरथंणोदासं त्िकरासम्- १८ गसानां बुङ्गागदीनां 

प्रणम्. १९ अन्यकायेतिस्परतिम्, २० पूवस्याधीनम्, २१ पिधानम्. २९ भ्रसंतायाः, २३ स 

मायाम्. २४ मकरः, २५ भकक्रेण, 
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॥ १ ॥ किचिदाश्रयतंयोगाद्त्ते शोमामसाध्वपि । कान्ताविरोचनं न्यस्त मामप्तामेवाञ्ञ- ` 

नम् ॥ २ ॥ कुस्थानस्य भ्रवेदोन गुणवानपि पीड्यते । वैश्वानरोऽपि खेहस्थः करकेरमि- 
हन्यते ॥ ६ ॥ पदम्थितस्य पदमस्य मित्रे वरुणभास्करौ । पदच्युतस्य तस्येव छेददाहक- 
रावुभौ ॥ ४ ॥ राजा कुट्वधूर्वित्रा मन्त्रिणश्च पयोधराः । स्थानग्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः ' 
कदा नरानखाः ॥ ९ ॥ स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः । इति विज्ञाय 

मतिमान्लम्थानं न परिलनेत् ॥ ९ ॥ पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति िसपमाधातुः । 
जमिव समद्रदक्तो मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥७॥ अतिमात्रमाखरतं पुप्यति मानोः परिम्र- 
हादनलः | अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगररीतः ॥ ८ ॥ प्रायो यत्किचिदपि 

मापोत्युत्कर्षमाश्रयान्महतः । मत्तेभकरुम्मतरगतमेति शङ्खारतां मस्म ॥ ९ ॥ अश्वः शचं 
दां वीणा वाणी नरश्च नारी च| पुरुषविशेषं प्राप्तां भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥१०॥ 
आश्रयकव्दोन सततं गुरुता घृता च जायते पंसाम् । विन्ध्ये विन्ध्यसमानाः करिणो बत 
दपणे टयवः ॥ ११॥ जनामि नागेन्द्र तव प्रभावं कण्ठे स्थितो गजपि होकरस्य | 
स्थानं प्रधाने न बं प्रधानं स्थाने स्थितः कपुरुपोऽपि शुरः ॥ {२॥ उभौ पक्षौ 
श्वेतौ तरियति विपयेऽवारितगतिः सदा मीनं मङ्के वसति सकटस्थाणरिरमि । करे सप 
श्रन्द्रो गणप्रमदयः कश्िदभिको गृणाः स्थाने मान्या नरवर न तु स्थानरहिताः ॥ १६॥ 
सिहभुण्णकरीन्द्रकुम्भगदटितं रक्ताक्तमुक्ताफरं कान्तारे बदरीधिया द्रृतमगा्गिछछस्य पत्र 

मृदा । पाणिम्यामवगुह्य शु्कठिनं तद्रीक््य दूरे जहावस्थाने पततामतीव महतामेतादशी 
स्याद्रतिः ॥ १४ ॥ 

सत्सगतिप्रशसा । 
महानुभावसंसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः । रथ्याम्बु॒जाहवीप॒ङ्गर्विदरौरपि वन्दते 

॥ १ ॥ महाजनस्य प्म: कम्य नोन्नतिकारकः । पदापत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफल- 
श्रियम् ॥ २ ॥ महानुमावसंसगेः कस्य नोन्नतिकारकः । हरिहस्तगतः शाङ्कः पवित्र 
प्रथितो भुवि ॥ ३ ॥ मल्याचरगन्धेन विन्नं चन्दनायते । तथा स॒जनप॒ङगेन इुजेनः 
जनायते ॥ ४ ॥ वीणावशाश्रया तुम्बी चुम्बत्युचचैः कुचौ खियः । पिबलनारसतयोगा- 
रक्तं नक्तंचरी यथा ॥ ९ ॥ चन्दनं शीतं छोके चन्दनादपि चन्द्रमाः | चन्द्रचन्दनयो 
मधये शीतला साधुसंगतिः ॥ ६ ॥ साधूनां दशनं पण्यं तीमूता हि पराधवः । केन 
फलते तीथ सद्यः साधुसमागमः ॥ ७ ॥ करोति निमेशधारस्तच्छस्यापि मैहर्ताम् । अ- 
मनो बिन्दुरस्पोऽपि शुक्तौ मुक्ताफलं भवेत् ॥ < ॥ हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह 

१ ठोहकरिः. २ कौोदालम्, ३ मौक्तिकम्. » प्रेधस्य. ५ विन्धयपवते, ६ मत्स्यान् ; (पक्ष) 
मीनराशिम्. ७ तरुरोठादयः; (पक्ष) रिवः, < दतै, ९ आश्रयः १० महामूल्यत्वम् 
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समागमात् । समश्च प्मतमेति विरिषटेश्च विशिष्टताम् ॥ ९ ॥ मन्दोऽप्यमन्दतमेति पंस 
भेण विपश्चितः । पङ्कच्छिदः फर्स्येव निकषेणाविलं पयः ॥ १० ॥ कीटोऽपि सुमनःस- 
द्वादारोहति सतां शिरः । अदमापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११ ॥ काचः 
काञचनसंमगीद्धते मौरकतीदयुतीः । तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम् ॥ १२॥ 
यथो्ष्यगिरौ द्रव्यं सनिरकर्पण दीप्यते । तथा सत्संनिधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यत, ॥ १६॥ 
भक्तिमुक्तिरदेकान्तसमादेशनतत्परः । कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥ १४ ॥ 
यदि सत्सङ्कनिरतो मविप्यपति भविष्यति । अथ दुजनपरसर्गे पतिप्यति पतिष्यति ॥ १९ ॥ 
अलब्ध्वापि धनं राज्ञः -संभ्निता यानि संपदम् । महाहदसमीपस्थं परय नीटं वनस्पति 

॥ १६ ॥ सङ्गः सर्वात्मना लाज्यः स चेच्यक्तु न राक्रयते । स सद्वि: सह कतैम्यः सन्तः 
सङ्गस्य भेषजम् ॥ १७॥ शद्रोऽपि तनुते तात तेनम्तेनखिसङ्गतः । अ़सेपक॑तः पर्य दे 
दहनद्युतिम् ॥ १८ ॥ वृहत्महायः कायान्तं क्षोदीयानपि गच्छि । संमृयाम्भोषिमभ्येति 
महानद्या नगापमा ॥ १९ ॥ सजनपङ्गो मा मृद्यदि सङ्गो माम्तु तत्पुनः सेहः! स्तरो 
यदिमा विरहो यदि रहो मास्तु जीतितस्या्ा ॥ २० ॥ वंशभवो गुणत्रानपि सङ्गि 

दोपेण पूज्यते पुरुषः । नहि तुम्वीफल्विकटो वीणादण्डः याति महिमानम् ॥ २१ ॥ 
गरूरपि लपृपनीतो न निमज्जति नियतमारये निहितः । वानरकरोपनीतः शटा मकरा 
छयम्येव ॥ २२९ ॥ मवादानानां स शृणोति वाक्यमहं हि राजन्वचनं मुनीनाम् | न चास्य 

रोपो न चमदृणो वा म्॑सगेना दोषगुणा भवनि ॥ २३ ॥ कलद्रुमः कलिपतमवर सृते 

सा क॑मधुक्कामितमेव दोग्धि । चिन्तामणिश्चिनिितमेव दत्ते सतां हि सङ्गः सकलं ममते 

॥ २४ ॥ अप्रजनः सननप्र्विमङ्भत्करोति दुःसाध्यमपीह साध्यम् । पृप्पाश्रयान्छभु- 
रिरोऽधिरूढा पिपीटिका चुम्बति चन्द्रनिम्बम् ॥ २९ ॥ शाणोरकरैश्रन्दनपंगतोऽपि व- 
्षोजयोः क्रीडितमायताक्ष्याः । पयोऽपि मदं श्वपने हि मन्यते संमगंजा दोषगुणा भवन्ति 
॥ २६ ॥ सत्सङ्गाद्रवति हि साधृता खानां साधूनां नहि सलपंगमात्वख्तम् । अमो 
कुसुमभवं मदैव धत्ते मृदरन्थं नहि कुमुमानि धारयन्ति ॥ २७ ॥ करि वाप्रेण बहुना 
परिजल्तितेन संसग एव महतां महते फदाय । अम्मानिपरेम्तटरृहास्तरबोऽपि येन वेद्ान- 
लोच्छरितिरतनङृताखाटाः ॥ २८ ॥ जब्वि प्रियो हरति सिश्चति वाचि सव्यं मानोघ्नति 

दिति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयति दिक्च तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय रि 
न करोति पमाम् ॥ २९ ॥ दरीकरोति कुमति विमीकरोति चेतश्चिरतनमपं चृटृकीक- 

१ कतकफटस्येव. २ कटपम्. ३ उदकम्, ८ पापाणः, "+ मग्करतसंबनधर्नी उदरगपवैते 
७ सूर्सनिधानेन, ८ प्कादितो भवति. ,९ अन्तःकरणे; (पक्षे) मध्ये. १० यवनानाम्. यत्नगृह्यितं 
सहोदरं दुकमुदिद्य मूनिग्रदस्थितस्य दृकस्योक्तिपयिमू. ११ कल्पवृक्षः, १२ कामधेनु १३ सुगन्ध. 

मान्यम्, १५ ददाति, १९ निगकगति. १४५ वि्ताग्यति, 
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रोति। भूतेषु किंच करुणां बहुरीकरोति सङ्गः तां किमु न मङ्गलमातनोति ॥ ३० ॥ 

कान्तारमूमिरुहमोटिनिवाप्रशीराः मायः परायनपरा जनवीक्षणेन । कूजन्ति तेऽपि हि 

शुकाः सहु रामनाम सङ्ग खभावपरिवतेविधो निदानम् ॥ ६१ ॥ पके केचिद्यतिकरताः 

पात्रसनां टमन्ते गायन्यन्ये सरसमधुरं वीणया संयुक्ताः । एके तेषां सहगतिवशाहुस्तरं 

तारयन्ति केचित्तेषां ज्वदितहदया रक्तमेवापिबन्ति ॥ ६२ ॥ संतत्तांयपि संस्थितस्य पयसो 

नामापि न श्रयते मुक्ताकारतया तदेव नदिनीपत्रस्थितं राजते । स्वायां पागरशुक्तिसंपु- 

तगं तनायते मोक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगैतो जायते ॥ ६९ ॥ गङ्ेवाध- 

निनाशिनी जनमनःसतोषसचचन्दरिका तीकषणांशोरपि सत्मभेव जगदज्ञानान्धकारावहा । 

येवालिटतापनादानकरी स्व्नुवत्कामदा पुष्यैरेव हि ठभ्यते सुरुतिमिः सत्संगतिदरटमा 

॥ २४ ॥ कीलयति नकीव भुवने विद्योतते सातौ योतपनेव प्रतिभा सभासु सरमा 

ग्व संमीटति । चित्तं रञ्जयति मयेव सततं संपत्मसरादोचिता संगा न भवेत्तां किल 

मतेति कि न लोकोत्तरम् ॥ ६९ ॥ बुद्धि वर्भयति श्रियं वितनुते वेद्रध्यमामु्ति श्रेयः 

पहवयल्यधानि दलयत्युन्मीटयत्युच्चतिम् । विज्ञानं परिशोषयत्युपचिनेोत्युचैः कटाकौशलं 

करि कि नारभते हरेरिव कथायं सतां संगतम् ॥ ३६ ॥ 
~---------------~~----~~~~----~-~------- ---- ~ 

असत्सगतिनिन्दा | 

अहो दुर्जनसर्गान्मानहानिः पदे पदे । पावको ठोहसङ्गन मुदधरैरमिहन्यते ॥ १ ॥ 
अन्तमं चछृतवानपि दुष्यति । यज््षुःसंनिकरपेण कर्णोऽमूत्कुरिाश्रयः ॥ २ ॥ 

दुष्टतां द्टसं्गाददुष्टमपि गच्छति । मुरानिन्दुनिपातेन पञ्गव्यघदी यथा ॥ ३ ॥ अ- 
रम्यतां सङ्गो सहणं हन्ति विस्तृतम् । गुणरूपान्तरं याति तक्रयोगाद्यथा पयः ॥ ४ ॥ 
त्तः क्रियते धूर्तैः श्रीमानात्मविव्रदये । कि नाम खलपरंगः कुरुते नाश्रयाशवत् ॥ ९ ॥ 
आनन्दमृगदावातनिः शीर्टशाखिमदद्धिपः । ज्ञोनदीपमहावायुरयं खलप्तमागमः ॥ ६ ॥ अ- 
परत्सङ्गाुणन्ञोऽपि विषयाप्तक्तमानसः । अकस्मात्मटयं याति गीतरक्तो यथा मृगः ॥ ७ ॥ 
आहत्य रक्ष्यमाणापि यत्नेनान्तविरागिणी । अपनेत्री च वेशया च श्रीश्च कस्य कदा 
स्थिरा ॥ < ॥ पत्रमपत्रीकुरुते दहति गणं हमार नाशयति । अमरे मरं नियच्छति 
दीपञ्वारेव लल्मेत्री ॥ ९॥ दुनजनपंस्गात्सज्जनपुरुपोऽत्र दोषमायाति । रावणङताप- 
राधार्नर्धेरपि बन्धनं मामू ॥ १० ॥ संगति खविपरीतगुणेस्तं मा काः सल् सते 1 

१ तुम्बीयथः. २ लोह. ३ आनन्द एव भरुगस्तस्य दावाभिरिव, दाहक्लात्. ४ शीलमेव शखी 
र्षस्तस्य मदरद्विषै ख. उन्मूलकलात्. ५ ज्ञानमेव दीपस्तस्य महावात इव, निवौणकरणत्वात्, ६ अयेो- 
र * सूत्रम; (क्ष) विनवादिः. ८ तैटमू; (पक्ष प्रीतिः, ९ मर्षीम् ; (पक्ष) दोषम् 
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समयेऽसिन् । परय पूर्मपि छष्णरूपतामे्ुनोऽपि समवायनिश्चितम् ॥ ११ ॥ दुत्तसं- 
शरतिरनर्थपरम्पराया हेतुः सतां मवति कि वचनीयमत्र । लङ्के्रो हरति दाशरथेः कठत्र 
प्राप्नोति बन्धनमपो किल सिन्धुराजः ॥ १२ ॥ हंमोऽध्वगः श्रममपोहयितुं दिनान्ते का- 

' रण्डकाकवककोककुटं प्रविष्टः । मूकोऽयमित्युपहपतन्ति दनन्ति प्षा्नीचाश्रयो हि मह- 
तामपमानहेतुः ॥ १३ ॥ 

सेहवचनम् । 
ससि साहजिकं प्रेमं दूरादपि विराजते । चकोरीनयनदन्हमानन्दयति चन्द्रमाः ॥ १ ॥ 

केन्दोरमण्डलमम्बुधिः कर च रविः पद्माकरः कर स्थितः काराः सन्ति मयूरपङ्किरमरा कारि 
क्र वा माही । हारं प्रम्थितहंसबृन्दममसो कासो सरो मानपं यो यस्याभिमतः स तस्य 
निकटे दूरेऽपि सन्वमः ॥ २ ॥ 

१ 

सुमित्रप्रशसा । 
करानिव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी । अविचार्य मियं कुयत्तन्ित्ं मित्रमृच्यते ॥ १ ॥ 

यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः । मित्रेण मरह यो मङ्कु ततो नास्तीह पुण्य 
वान् ॥ २ ॥ श्ुचितं लागिता श्यं मान्यं पुखदुःखयो । दीक्िण्यं वानुरक्तिश्र स- 
त्ता च स॒ह्दणाः ॥ ३ ॥ अन्यथेव हि सहाद मवेत्लच्छन्तरात्मनः । म्रवतेतेऽन्यथा 
वाणी शाच्चोपहतनेतप्तः ॥ ४ ॥ उत्वे म्यसरने चैव दुमे रावि । राजद्यारे सशा- 
ने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ९ ॥ म बन्धुर्यो विपन्नानामापदुद्धरणे क्षमः | न तु भीत- 
परित्राणवस्तृपालम्मपण्डितः ॥ ६ ॥ ओरं ठतपंबन्धं तथा वशक्रमागतम् । रक्षितं व्य- 
सनेम्यश्च मित्रं सेयं चतुर्विधम् ॥ ७ ॥ याचते कायंकटे यः स॒ कि मृल्ः प कि सुद् । 
अकार्यकार्थकती यस्वनादिष्टोऽप्यमरौ सूत् ॥ ८ ॥ तदेवास्य परं मित्रं यत्र संक्रामति 
द्यम् । दष्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दर्पणे ॥ ९ ॥ व्याधितस्याथहीनस्य देश- 
न्तरगतस्य च । नरस्य शोकदग्धस्य सुहदशेनमौषधप् ॥ १० ॥ ददने स्पशने वापि 
श्रवणे भाषणेऽपि वा } यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं सस्नेह इति कथ्यते ॥ ११॥ खाभाक्किं तु 
यन्ित्रं भाग्येनेवामिनायते । तद॑रृत्रिमसौहादमापत्स्वपि न मुञ्चति ॥ १२॥ न मातरि 
न दारेषु न सोदर्ये न चात्मनि । विश्वाप्रस्तादृशषः पमां याद्ित्रे स्वमावने ॥ १३ ॥ 

(७ ।% 

१ मध्यमपाण्डवः; (पक्षि) शङ्कव्णः. २ प्रियो माप्रणम्. ३ तस्मात्पुरधरात्. ४ निमठचिसतम्. 

५ दानशीरलम्. ^ समानस्य भवः सामान्यम्. समलमियथः. ७ सग्टतम्., ८ प्रीतिः, «भ. 

कपटमिन्नता, 
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शोकराति भयत्राणं मीतिविश्रम्भमाजनम् । केन रत्नमिदं षट मित्रमिलकषरदवयम् ॥१४॥ 
उदयते सविता प्रेषयति श्रियम् । विभावयन्सम्ढाना फ पद्वनुरप् ॥ १९ ॥ 
नहि उद्धिगुणेनेव पुदामथैदर्नम् । का्यपिद्धिपथः सूक्मः क्लहेनाप्युपरम्यते ॥ १६ ॥ 

मिरपि हिता व्तिद्रोहो व्यानव्नम् । आत्मनीव मियाधानमेतनमत्रमहात्रतम् ॥१५॥ 
पापद्धिवप्रयति योजयते हिताय गुह्यानि गूहति गुणन्मकटीकरोति 94... 
हाति ददाति काटे सनित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १८ ॥ मित्रं भीतिर्सायनं नय- 
नयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत्सुखदुःखयोः परह भवेन्मत्रेण तहृेमम् । ये चान्ये सुह: 
पमद्धिममये द्रव्याभिटापाक्रुहास्ते स्त्र मिरन्ति तचनिकपम्रावा तु तेषां विपत् ॥ १९ ॥ 
क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गृणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरे तापमवेक्षय तेन पयसा द्यात्म 

शानौ हुतः । गन्तं पावकमुन्मनस्तदमवदृषट् तु मित्रापदं युक्तं तेन जटेन शाम्यति सतां 
मत्री पृनम्बीदशी ॥ २० ॥ 

कुमित्रनिन्दा | 
परोक्षे कायहन्तारं पम्रलक्षे मियवादेनम् । वजयेत्तादशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् 

॥ ? ॥ रंहस्यमदो यीच्ना च नेष्टं चलचित्तता । कोधो निःसलता यूतमेतनिमत्रस्य 
दूषणम् ॥ २ ॥ 

संसारः । 
संमार् तव निःमार पंदवी न दुवीयमरी । अन्तरा दुस्तरा न स्यु्थदि रे मदिरेक्षणाः 

॥ १ ॥ संमारविपतरपतस्य ह फटे ह्यमृतोपमे । काम्यामृतरसास्वाद आलापः सन्नैः स॒ह 
॥ २ ॥ दुःखङ्गारकतीत्रः संसारोऽयं हानो गहनः । दह विषयामृतटारसर मानसमाजी- 
रमा निपत ॥ \ ॥ अयमविचारितचारुतया संसारो माति रमणीयः । अत्र पुनः परमाथ- 
दशा न किमपि प्ारमणीयः॥ ४ ॥ क्चिद्िद्द्रोष्ठी कचिदपि मुरामत्तकरुहः किद्री- 
णावादः कनदपर च हाहेति रुदितम् । कचिद्रम्या रामा कचिद्पि जराजरभरतनुप॑जने 
सार  क्रिममृतमयः करि विषमयः | ९ ]] दच्छरेणामे्वमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते 
गभत कानताविश्ेषटुःखत्यतिकरविषमे यौवने विप्रयोगः । नारीणामर्वन्ञा विलपति 
नियतं वृद्धमावोऽप्यताधुः संसारे रे मनुप्या वदत यदि मुखं सतोफैमप्यस्ति किचित् ॥ ६ ॥ 

० ० 

ष -=-~------ ~+, र पीर न व 
स अद 

१ श्वः, २ विश्रा्ः ३ मुहत्सवनप्रहः प्रसादस्तम्, , ४ प्रीते रसायनमिव रसायनम्, प्रीतिवर्क्ष- मिवः. ५ अप्रो. ६ मि्नत्रिपत्तिम्, ५ गृतप्रकारनम्. < प्रधनम्. ९ मार्गः, १० अति- षरा ११ मध्ये १२ परकमृहभू. १३ अशचिमलादि तन्मध्ये, १४ जरायुणा बद्धशरीरैः, १५ ग- भारय, १६ अवमानः, १७ अल्पम्. | 
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गृहस्थाश्रमप्ररासा । 
न्यायानितधनस्तचन्ञाननिषठोऽतिधि प्रियः । शास्रवित्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि कि 

च्यते ॥ १ ॥ यदि रीमा यदि चरमा यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः । तनये तनयो- 
"त्पत्तिः सुरवरनगरे किमाधिक्यम् ॥ २ ॥ सकितिपादोदककर्देमानि सवेददाखध्वनिगर्थ 
तानि । खाहाखधाकारनिरन्तराणि खानन्दतुल्यानि ग्रहाणि तानि ॥ ३ ॥ सामन्दं प्रदं 
पुताश्र सुधियः कान्ता न दुमौषिणी सन्मित्रं मुधनं खयोपिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधोः सङ्गमुपासते हि पततं धन्यो गर 
हस्थाश्रमः ॥ ४ ॥ मानुष्यं वरवंशजन्म विभवो दीघरायुरारोग्यता समित्रं सुमुतः पती 
प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे । विद्यं सुननतमिन्दियनयः सत्पाच्रदानि रतिस्ते पण्येन 
विना त्रयोदश गुणाः संसारिणां दुछभाः ॥ ९ ॥ वंसो विश्वावतंसो जनुरनुपहतं लीन्त- 
मौत््कान्तं लीला शीलानुकूढा क्षपितकलिमिला कापि विदयौनवद्या । वाणी वेणीं ' गृणा- 
॥ समधिकयशमां कथिका साधिका श्रीः श्रीम्रौरीरधूरीमुदिर पुरहर लल्छपाया 
विर्पकिः ॥ £ ॥ 

गृहस्थाश्रमदषणम् । 
यत्र नास्ति दधिमन्थनयोपो यत्र नो टणुदघरूनि दिनि । यत्र नास्ति गुरुगोरवपृना 

तानि कि बत ग्रहाणि वनानि॥ {॥ न विप्रपादोदकपङ्धिटानि न वेदशाखध्वनिगनिता- 
नि । खाहाखधाकारविवभितानि दमङ्ानतुस्यानि ग्रहाणि तानि ॥ २ ॥ क्रोशन्तः रिदाव. 

पैधारि सदनं पङ्कदरतं चाङ्गणं शय्या दरशविती च रक्षमदानं धूमेन पूरणं गृहम् । मायी 
निष्ठरमापिणी प्रभुरपि करोयेन पणेः पदा स्नानं रीतद्वारिणा हि सततं धिग्धिग्ृहस्थाश्र- 
मम् ॥ ३ ॥ तावद्धिद्यानवद्या गुणगणमहिमा रूपसपत्तिशोय स्वस्थाने सवशोमा परगुण 
कथने वक्पटुस्तावदेव । यावत्पाकाकुलाभिः स्गृहयुवतिभिः प्ेषितापल्यवक्रा बाना नास्ति 
तटं न च लवणमपीलयादिवाचां प्रचारः ॥ ४ ॥ 

पुत्रप्रशंसा । 
इदं तत्त्नदर्वस्वं सममाव्यदरिद्रयोः । अचन्दनमनौशीरं हृदयस्यानुटेपनम् ॥ १ ॥ 
१ न्यायेन संपादितं धनं येन. > मुक्तोभवति. ३ घ्वी. ४ रक्ष्मीः. ५ वब्राह्मणचरणक्षाटनोदकेन 

प्किखानि. ६ गृहम् ७ उत्तमकुल उत्पत्तिः. < रेश्वयम्. ९ विश्वमूषरणम्. १० मनः. ११ नि- 
दोषा. १२ प्रवाहः १३ साधयित्री, १४ गार्येव मय॒री तस्या मदिरो मेघः १५ हे तिपुरनाशक. 
१६ परिणामः, फटमिदयर्थः, १७ उदकपू्णम्. १८ मत्तुणपूणो. १५ भक्षिग्धम् २० कटोर- 
भाषिणी. २१ ददं तु पितुलौकिकं संबोधनम् 

| १५७ 



१ पुमापितरतभाण्डागारम् । प्र०२| 

गृहे नानृचरः केस्यां मुग्धम्मितमुखाम्बुजः । पत्र पुण्यवतामेव पात्रीभवति नेत्रयोः ॥ २ ॥ 

खगभगक्तिनिभिननं सुदत्तं ुतमोक्तिकम् । वशश्रीतिल्कीभूतं मन्दभाग्यस्य दुलभम् ॥ ३ ॥ 
वधते न चिरं टके वंडारक््मीरंसंततिः। खल्पावरेपितल्नेहवर्तिमाटेव दीपिका ॥ ४ ॥ 
अन्तृःकरणतखम्य दंपत्योः स्नेहसंश्रयात् । आनन्दमरन्थिरेकोऽयमपत्यमिति बध्यते ॥ ९ ॥ 
दिणामुपं ,गृतव्रीडं जरि धृटिधृप्तरम् । पृण्याधिका हि पर्यनिति गङ्खाधरमिवात्मनम् |॥६॥ 

पूरिधूसरसव्नो विकसदन्तकेपरः । आस्ते कस्यापि धन्यस्य द्वारि उन्ती ग्रहेऽमैकः ॥ 1 | 
निन्दते पितृमिस्तपमिरपत्यधनः पुमान् । अध्वनीनैरतिश्रानरेवकेदीव पादपः ॥ ८ ॥ कि 
ष्ट मुतवचनं प्रष्टं कि तरव सुतवचनम् । मृष्टानपृष्ठतमं कि श्रुतिषरिपक्ं तदेव सुत- 
वनम ॥ ९ ॥ उरोरुहादृदरमितैः परयोमिरापूय केल्या निनमास्यगभ॑मू । एृत्कृतल्य मातु- 
वदने हसन्तं ततृभवं परयति कोऽपि धन्यः ॥ १० ॥ रतचङमणं गणेषु किचित्कणव- 
क्किकिणिरिङ्गद द्विपदम् । यदि पन्महितं सुतं श्रितं स्यात्तदिदं सदम हितं भवेत्तदानीम् 
॥ {१॥ अहं रिमम्बा किमभीष्टतापदे तवेति मुरि तातए्च्छया । म्टोभ्यतुस्यं परव 
दन्तमभकं मुदा हपशप्रेति मूप्नि पृण्यमाक् ॥ १२ ॥ आलक्ष्यदन्तमुकृ्ाननिमित्तहापन- 
रव्यक्तवणरमणीयवचमवृततीन् । अङ्काश्रयमरणयिनस्तनयान्वहन्तो धन्यास्तदङ्गरनप्ता मदि. 
नीभवन्ति ॥ १३ ॥ आनन्दसतुतिरात्मनो नयनयोरन्तःमुथाम्यञनं पर्तारः प्रणयस्य मन्म- 
थतरोः पुष्पं परप्ारौ सेः । ओटानं हृदयदधिपस्य विषयारण्येषु संचारिणो दंपत्योरिह रम्यते 
पुरतः परपारपरारः स॒तः ॥ १४ ॥ 

कृन्यानिन्दा | 
नतिति उन्या महती हि चिन्ता कसम प्रदेयेति महानिव; । दत्ता मुखं यास्यति वा 

न वेति कन्यापितृत्वं खट नाम कष्टम् ॥ १ ॥ 

सद्पुत्रप्ररंसा । 
[क् णे [क स 

क एकोऽपि गृणवान्तरो नगृणेः कि शतैरपि । एकश्नद्र जगचकषुग॑क्षत्रैः कि 
५५ 

प्रयोजनम् ६ | ष (ज ध ~ _ + ॥ | ! ॥ एकन हि पवतण पुथ्तेन पुगन्धिना । वापितं तदनं स मुपुतरेण कटं यथा ॥ २॥ पज्या वा विारिण्या यो बेन धनेन वा| धरं वहति गोत्रस्य जननी तेन पत्रिणी ॥ ॥ एकेनापि पूपुत्रेण विद्यायुक्तेन मासते । कुलं पुुपसिहेन चनदरेणेव हि शैवेरी ॥ ४ ॥ का धन्यो बहुमिः पत्रः कुशृलपूरणावक्ः । वरमेकः कुटालम्बी यत्र विश्रूयते पिता ॥ ९॥ जानुभ्यां चग्तीति सः, रिङमाण इयथः. २ सिवु. ३ नम्. मग न्न | । ॥ त्याने ९ प्रलोभ्यस्य प्रटोमनागरै दरशतस्य वस्तुनोऽनुरूपम्. १० अव्राणं म्भः, १२ प्र्रणशीटया. १३ कायमारम्. १४ पुरुपग्र्न, ५ ५ रातिः. 



प्र०२ पसतपुत्रपर्ंसा-कुपुत्रनिन्दा | १३१ 

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्राप्यतिदुष्करम् । तस्य पुत्रो भवेद्यः समरद्धो धार्मिकः सधी 
॥ ६ ॥ वरमेको गुणी पत्रो न च मूखशतान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि 

च ॥ ७ ॥ एकेनापि सुपुत्रेण सिद स्वपिति निमेयम् । परैव दशमिः पूत्रैभारं वहति 
रप्भी ॥ ८ ॥ एकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सत्कुटम् । हारिना चैव गगनं पकदैबे- 
“ज्वदीकृतप् ॥ ९ ॥ किं जतिबेहुभिः पुत्रः शोकपरतापकारफेः । वरमेकः करारस््री यत्र 
विश्राम्यते कुम् ॥ १० ॥ कुम्भः परिमितमम्भः पिब कम्भसंमवोऽम्भोधिम् । अंति 
रिच्यते सुजन्मा कश्चिजनकं निजेन चरितेन ॥ {१ ॥ विद्याविहीना बहवोऽपि पत्राः 
कट्पायुषः सन्तु पितुः किमेतेः । क्षयिप्णुना वापि टावता वा तस्य प्रमोदः शशिनेव 
भिन्धोः ॥ १२ ॥ पात्रं न तापयति नेव मं प्रसृते ् लेहं न संहरति नैव गणन्धिणोति । 
द्रन्यावसानप्तमये चरतां न धत्ते सपुत्र एष कटप्तद्मनि कोऽपि दीपः ॥ १६ ॥ 

कृपुत्रनिन्दा । 
किं तैन जातु नतिन मात्ृयौ्नहारिणा । आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो 

यथा ॥ {॥ कि तया क्रियते पेन्वाया न दोग्रीं न गर्भिणी । कोऽथः पुत्रेण जातेन 
यो न विदान्न धार्मिकः.॥ २॥ एकेन शुष्वघरक्षेण दह्यमानेन वहिना । दह्यते तदनं सरव 
दुप्पत्रेण कुं तथा ॥ ३ ॥ कोररान्तःस्थितो वदस्तरूमेकं दहेत्वलु । कुपुत्रस्तु कटे जातः 
स्वकुरं नादायत्यहो ॥ ४ ॥ अनातमूतमृखोणां वरमाद्यौ न चान्तिमः । मरुदुःखकरावा- 
द्यावन्तिमस्तु पदे पदे ॥ ५ ॥ अजातमृतमूर्खभ्यो परृताजातोौ सतो वरौ । यतस्तावसपदुःखाय 
यावजीवं जडो दहेत् ॥ ६ ॥ यस्य पुत्रोनवेव्द्रान्न शूरोन च धार्मिकः | भप्रकां 
कुलं तस्य नष्टचन्द्रेव शवर ॥ ७ ॥ अविनीतः सुतो नातः कथं न दहनासकः । विनी- 
तस्तु स॒तो जातः कथं न पुरुषोत्तमः ॥ ८ ॥ दाने तपति शोय च यस्य न प्रथितं यदः । 
विद्यायामलामे च मातुरचार एव सः ॥ ९ ॥ निरुत्साहं निरानन्दं निवींयेमरिनन्दनम् । 
मा स्म सीमन्तिनी काचिलनयेत्पत्रमीदशम् ॥ १० ॥ वरं गभघठागो वरमपि च नेवामि 

गमनं वरं नातमेतो वरमपि च कन्येव जनिता । वरं वन्ध्या भाया वरमपि च गर्भषु वप्त 
तिनं चाविद्ान्रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ११ ॥ पित्रोरनैव वचः गणोति दिवसत्यागे 
त्रनल्याल्यं यान्तीमिर्युवतीमिरध्वनि मुहुः कौतृहलं विन्दति । बन्धूनामुपदेशावाचि वदति 
क्रोधेकतानं वचः साधृत्निन्दति दुजेनं च मनुते मित्रं कुपुत्रो जनः ॥ १९॥ 

-----------~~-~~ ~~ 

१ गदैभी. २ अगस्य अधिक्रो मवति. ४ आचरणेन, ५ क्षयर्शलेन. ६ कटापू्ैन, 

७ चन्देण, ८ कठटमेव सद्य गृहं तस्मिन्. ° कदाचित्. १० वोवननारशकेन. ११ रोहनशीरा. 

१२ प्रकरार्रहितम्. १३ विनयरहितः; (पक्ष) अविना मेषेण नीतः. अपनर्मषो वाहनम्. ` ५४ अनिस्वरूपः. 

१५ विनययुक्तः, (पक्ष) विना पक्षिणा गरुडेन नीतः, १६ पुरषशरष्टः; (पक्ष) विष्णुः 



१६२ पुमाषितरभाण्डागारम् । प्र०२] 

देवाख्यानम् । 
दैवमृहद्कय यत्कार्यं क्रियते फलवत्न तत् । सरोम्भश्चातकेनात्तं गलरन्भेण गच्छति 

॥ १ ॥ माग्यवन्तं प्रसूयेथा मा शुरं मा च पण्डित् । शुराश्च कृतविद्याश्च वने पीदन्ति 

पाण्डवाः ॥ २ ॥ न केवलं मनुष्येषु दैवं देवेप्वपि भ्रमु । सति मित्रे धनाध्यक्ष चम॑मावर- 

गो हर ॥ २ ॥ सच्छद्रो मध्यकुटिलः कणैः लणंस्य माजनपू । पिददेवं निमेलं चतुः 
पाञ्च कञ्जटभस्मनः ॥ ४ ॥ मगवन्तो जगन्नेत्रे मुयोचन्द्रमपतावपि | परय गच्छत एवास्तं 

निति; केन लङ्भयते ॥ ९ ॥ करं करोति नरः पराज्ञः शुरो वाप्यथ पण्डितः | देवं यस्य 

फ़टावपि करोति विफलाः क्रियाः ॥ ६ ॥ दैवे विमुखतां यति नः कोऽप्यस्ति सहायवान् । 

पिता माता तथा मार्या भ्राता वाथ सहोदरः ॥ ७ ॥ पिबन्ति मपु पदषु भृङ्गाः केपरधूस- 

राः । हंसाः हौवाटमश्ननि धिदेवमसमञमरम् ॥ ८ ॥ "करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवस्नायमित- 

सततः । फं परनम्तदेवाम्य यद्िेमेनपि स्थितम् ॥ ९ ॥ दैवं फलति सवत्र न विद्या न च 
पोरपम् । समद्रमथनाछेमे हरिण्षमी हरो विपम् ॥ १० ॥ दैवं फलति सवत्र न विद्या न 
च पौरुषम् । पापाणस्य कुतो विद्या येन देवलमागतः ॥ ११ ॥ यथा धेनुपहश्ेषु वत्सो 

विन्दति मातरम् । तथा पुवछतं कमं कतीरमनुगच्छति ॥ १२ ॥ अचोद्यमानानि यथा पु- 
प्पाणि च फलानि च । स्वं काठं नातिवर्ते तथा कमं पुरा कतम् ॥ १३ ॥ विपत्तौ कि 
विपौदेन संपत्तौ हर्षणेन किम् । भवितव्यं भवत्येव कमेणामीटक्षी गतिः ॥ १४ ॥ हरिणा- 
पि हरेणापि ब्रह्मणा त्रिदशैरपि । ट्लाटङ्सखिता रेखा न शक्या परिमाभितुम् ॥ १९ ॥ 
सुहदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि । नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य देव्दक्षिणम् ॥ १६॥ 
अचिन्तितानि दुःखानि यथेवायानि देहिनाम् | सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमन्राततिरिच्यते॥ १७॥ 
अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति । सवैस्वं चापि हरते विधिरुच्छ्नरो रेणापु 
॥१८॥ मनोरथान्करोत्युचेमेनो दैवहतानपि । सिद्धयसिढयोः समं कुर्यादेवं हि फरपाधनम् 
॥१९॥ पिता रत्नाकरो यस्य रक्ष्यस्य सहोदरी । शद्खो रोदिति भिक्षार्थी फलं भागयानुसा- 
रतः ॥\०॥ तादश नायते बुद्धिम्यवसायोऽपि ताटशः । सहायास्तादशाश्चैव याटरी भवि- 
तन्यता ॥२ १॥ भवितव्यं मवल्येव नारिकेटफटाम्बुवत् । गन्तव्यं गतमि्याहुगीजभुक्तकपित्थवत् 

॥ २२॥ महतामाश्रयः पुमां फलं माम्यानुपारतः । इरास्य कण्ठलग्रोऽपि वाुकि्वायुभक्षकः 
॥ २३ ॥ कमणा बाध्यते बुद्धिनं बुद्धया कमं बाध्यते । मुबुद्धिरपि यद्रामो हेमं ह्रिणमन्व- 

गात् ॥ ९४ ॥ गुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभूते विधातारे । सानुकूले पुनप्तस्मन्दोषोऽपि 
च गृणायत् ॥ २९ ॥ अवश्य॑भाविना भावा भवन्ति महतामपि । नमरत्वं नीलकण्ठस्य म- 
हाहिशयनं ह्रः ॥ २६ ॥ पुरुषः पौरुषं तावद्यावद्छं तु सन्मुखम् । विपरीतगते देवे पुरु- 

न भ 

१ देम्. २ पाकम ३ प्रति ५ ऋनि क्छ इ त्तः मः. , ५ ॥ 
तिकृठमिति यावत्, ग ५ खेदेन, ६ देवैः. ७ वामम्. प्र 
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षो न च पौरुषम् ॥ २७ ॥ न देवतेवया याति कर्मबन्धः परिक्षयम् । घाप धाममेषापौ 
बरीवरईः कैपर्दिनः ॥ २८॥ अवदयेमाविमावानां मतीकारो भवेद्यदि । तदा दुःखेन रिप्ये- 
रचरररामयुधिष्ठिराः ॥ २९ ॥ भवितव्यं यथा येन नासौ मवति चान्यथा । नीयते तेन मा- 
गेण स्वयं वा तत्र गच्छति ॥ ९० ॥ कि करोति नरः पराज्ञः मरर्यमाणः स्वकर्मणा । मगिव 
हि मनुष्याणां बुद्धिः कमानसारिणी ॥ ३१ ॥ टिखिता चित्रगुप्तेन टलाटेऽश्षरमाछिका । 
तां देवोऽपि न शक्रोति उद्छिस्य छ्िचितुं पुनः ॥ ३२ ॥ येन यत्रैव मोक्तव्यं पुसं वा दुः- 
खमेव वा । स॒ तत्र बधा रज्ज्वेव बह्छादैवेन नीयते ॥ ६६ ॥ सा मा संपद्यते बुद्धिः सा 
मतिः सा च भावना । सहाथास्तादृक्षा एव यादी भवितव्यता ॥ ३४ ॥ अनुरागवती 
संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ २९ ॥ अघरटितघ- 
रितं घट्यति सुघटितघटितानि दुषरीकरुते । विपिरेव तानि घटयति यानि पमान्ेव चिन्तय- 
ति॥ ६६ ॥ विकयटव्यामटनं रोरारोहणमपानिषेम्तरणम् । निगडं गुहामप्रवेशो विधिपरि- 
पाकः कथं न संधार्यः ॥ ६७ ॥ कि तं न वेत्ति जगति प्र्यातं लामकारणे मृ । 
विधिषटिखिताक्षरमाटं फटति कपाटं न मृपाटः ॥ ६८ ॥ द्ीपादन्यस्मादपि मध्यादपि 

जलनिपेदिरोऽप्यन्तात् । आनीय सदिति घटयति विधिरमिमतममिमृखीमृतः ॥ ३९. ॥ 
अनुङके सति धातरि भवल्यनिष्टादपीष्टमविम्बमू । पीला विपमपि शमृमृतयुंनयतामवाप 
तत्कालम् ॥ ४० ॥ अनुचितमेवाचरितं पररुपतिना यद्धिषेः रिरर्छिन्नम् | चिन्नो न चास्य 

हस्तो येनायं दु्िपि टिखति ॥ ४१ ॥ नहि भवति यत्च भाव्यं भवति च मा््यं विनापि 
यत्नेन | करतलगतमपि नद्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ ४२ ॥ सवाद्गमपयन्ती 
रोटासुप्ं कमेण शय्यायाम् । अलपमपि भाग्यवन्तं मनते पुरूपायितैव श्रीः ॥ ४३॥ 

आरोहतु गिरिरिखरं तरतु समुद्रं प्रयातु पातारम् । विपिटिखिताक्षरमारं फटति कपालं 
न भूपालः ॥ ४४ ॥ सृजति च जगदिदमवति च पंहरति च हेलयैव यो नियतम् । 
अवसरवशतः शफरो जनादैनः सोऽपि चित्रमिदम् ॥ ४९ ॥ यन्मनोरथदहातैरमोचरं न 
दान्ति च गिरः कवेरपि । स्वपत्तिरपि यत्र दुकेमा टीखयैव विदधाति तद्विधिः 
॥ ४६ ॥ अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं परक्ितं दैवहतं विनर्यति । जीवत्यनाथो विपिने- 
ऽप्यरक्षितः कृतमरयतोऽपि गृहे विनर्यति ॥ ४७ ॥ दाता बहिः प्राथैयिता च विष्णुदानं 
मुवो क्ाभिमखस्य कारः । नमोऽस्तु तस्ये भवितम्यताये यस्याः फलं बन्धनमेव जातपू 
॥ ४८ ॥ प्राप्तव्यमर्थं लमते मनुष्यो देवोऽपि तं लद्वयितुं न शक्तः । तस्मान्न शोचामि न 
विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम् ॥ ४९ ॥ मा धाव मा धाव विनेव दैवं नो धावनं 
पाधनमस्ति लक्ष्याः । चेद्धावनं साधममस्ि लक्म्याः श्वा धावमानोऽपि ठमेत लक्ष्मीम् 

६ अश्वमेधस्य. ७ दैवाय, 
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। ९० ॥ इशः करस्यीकतकाशना्रिः कुबेरमित्रं रजताचरस्यः । तथापि भिक्षाटनमस्य 
नातं पवि शिरे $ुरिरे कुतः श्रीः ॥ ९१ ॥ स्वयं महेशः श्वरुरो नगेशः ससा धने- 

तनयो मेदाः । तथापि भिक्षाटनमेव शंमोबेटीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ ५२ ॥ असंभवं 
हेममगम्य जन्म तथापि रामो ख्ट्मे मृगाय । परायः समाप्तन्चविपत्तिकाठे धियोऽपि पुंसां 

महिनीमघम्ति ॥ ५२ ॥ न मूतपरवो न च केन दृष्टो हेम्नः कुरंगो न कदापि वातो । त- 
थापि तप्णा रघुनन्दनम्य वरिनारकाटे विपरीतबद्धिः ॥ ९४ ॥ धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ 

भार्या गृहद्वारि जनः इमान । देहभ्नितायां परटोकमार्ग कमानुगो गच्छति जीव एकः 

॥ ९५ ॥ वने जने शत्रनटागिमध्ये महाणवे पवेतमस्तके वा । सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा 
रक्चनिति पण्यानि प्रा कृतानि ॥ ५६ ॥ परस्य दुःखस्य न कोऽपि दता परो ददातीति 

बुद्धिरेषा । अहं करोमीति वृथामिमानः स्वकमपत्र्रथितो हि लोकः ॥ ५७ ॥ यः मुन्द- 

रस्तदनिता कुरूपा या सुन्दरी स्रा पतिरूपहीना । यत्रोभयं तत्र दरिद्रता च विधेविचित्रा- 

णि विनष्टितानि ॥ ९८ ॥ म्रमन्वनान्ते नवमञ्जरीपु न पदो गन्धफलीमजिघ्रत् । सा किन 

रम्यामचकिनरन्ता वरीयी केवलमीश्वरेच्छा ॥५९॥ विधौ विरुद्धे न पयः पयोनिधौ 
प॒धोघमिन्धौ न सुधा सुधाकरे । न वाञ्छितं पिध्यति कल्पपादपे न हेम हेममरभवे गिरा- 
वपि ॥ ६०॥ अवद्यभव्येप्वनवग्रहय्रहा यया दिशा धावति वेधमरः सएहा । तृणेन वालयेव 

तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन मृशावशात्मना ॥ ६१ ॥ निपतति किट दुबेेषु दैवं तदवि- 
तथं ननु येन कारणन । बटवति न तथा यथाबहानां प्रमवति रृ्टशरासनो मनोभूः ॥६२॥ 
हररिरमि शिरांसि यानि रेजुः शिव शिव तानि दृटन्ति ग्ृप्रपदे । अयि खलु विषमः 

पराृतानां भवति हि जन्तुषु कमेणां विपाकः ॥६६॥ क च ननु जनकाधिराजपुत्री कर च 
दशकंधरमन्दिरे निवासः । जयि खलु विषमः पुरारृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः 
॥ ९४ ॥ कर नु कुलमकलङ्कमायताक्ष्याः क नु रजनीचरसंगमापवादः । अयि खलु विषमः 
पराृतानां मवति हि जन्तुषु कमणां विपाकः | ६५ ॥ कर वनं तरुवल्कभूषणं दृपरकषमीः 
क मरनद्रवन्दिता । नियतं मरतिकूटवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम् ॥ ६६ ॥ सजति 
पदिरपगुणाकर् पुरुपरतमटकरणं मुवः । तदपि ततक्षणमङ्धि करोति चेदहह कष्टम॑पण्डि- 

तता धः ॥ ६७ ॥ गजमूनगमयारपि बन्धने दारिदिवाकरयोगरहपीडनम् । मतिमतां च 
समीक्ष्य दरिद्रतां ` विधिरहो वानिति मे मतिः ॥ ६८॥ यदपि जन्म बभूव पयोनिषो 
निवसनं नगतीपतिमस्तके । तदपि नाथ पुराठृतकर्मणा पतति राहवे खट् चन्द्रमाः॥६९॥ 
मतिकूलतामृपगते हि विधो विफरलमेति बहुमाधनता । अवलम्बनाय दिनभ्रभृत् पति- 
यतः करमहस्रमपि ॥ ७० ॥ यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच यावच यत्र च शु- 

४ 

1 

० 

१ दे; (पक्ष) कोषे, २ करः (का पिप २ कर्प तच ~ 
नरे. २ वक्रे; (पक्ष) वरिपरीति, ६ पण्णामः, ५ मुना, ८ ईषम् र मारः, ४ चम्पककलिकाम्. ५ हेशदः. 
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माशुममात्मकमं । तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च ताव तत्र च विधातृवशाहुेति 
॥ ७१ ॥ नैवारृतिः फलति नैव कुं न शीं विद्यापि नेव न च यततछृतापि सेवा । भा- 
ग्यानि पूवैतपसना किल संचितानि काटे फटन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ॥ ७२ ॥ आकाशम् 
त्पततु गच्छतु वा दिगन्तमम्भोनिधि वितु तिष्ठतु वा यथेच्छम् । जन्मान्तरा्ितशुभाशु- 
मक्न्नराणां छायेव न यजति कमेफलानुबन्धः ॥ ७३ ॥ भीमं वनं भवति तस्य, पुरं प्रधानं 
सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य । छृत्छला च मूर्भवति स॒न्निधिरतपणी यस्यास्ति पृषतं 
विपृषं नरस्य ॥ ७४ ॥ कैवर्तककंडयकरग्रहणच्युतोऽपि जाखान्तरे निपतितः शफरो वरा- 
कः । दैवात्ततो विगलित गितो बकेन वक्रे विधौ वद् कथं व्यवसायपिद्धिः ॥७९॥ देवे 
समप्यं चिरमंचितकर्मनाटं सुस्थाः सुखं॑वस्तत फ परयाचनाभिः । मेरु प्रदक्षिणयतोऽपि 
दिवाकरस्य ते तस्य सरतत तुरगा न"कदाचिदष्टौ ॥ ७६ ॥ येनाश्वटेन सरपीरुहरोचनाया- 
स्नातः परमूतपवनादुदये प्रदीपः । तेनैव मोऽस्तसमयेऽस्तमयं विनीतः करदे विधौ मनति 
मित्रममित्रभावम् ॥ ७७ ॥ आधोरणाङ्कशभयात्करिकुम्मयुग्मं जातं पयोधरयुगं हदयेऽड्- 
नानाम् । तत्रापि वहछमनखक्षतमेदभिन्नं नेवान्यथा भवति यदल्िखितं विधात्रा ॥ ७८ ॥ 
संजातपान्द्रमकरन्दरसां क्रमेण पातुं गतश्च कचिकां कमस्य मुद्गः । दग्धा निपल्य 
सहमेव हिमेन सैषा वामे विधौ नहि फटन्त्यमिवाज्छितानि ॥ ७९. ॥ सिंहो बरी गिरि 
गुहागहनपरवासी वापोद्रे वप्तति मूमिमृतां बिडालः । नो पौरुपं कुटमपि मरचृरा न वाणी 
देवं बलीय इति मुञ्च सखे विषादम् ॥ ८० ॥ सदपि विदुरभीप्मद्रोणदारदयतानां पति 
भिरैमरकल्यैः पञ्चमिः पाटितापि । अहह परिभवस्य द्रौपदी पात्रमापीद्रटवति सति दैवे 
बन्धुभिः कि विपरेयम् ॥ ८१ ॥ गृणवदगुणवद्या कुर्वता कायमादौ पैरिणतिरवधाया य- 
त्नतः पण्डतन । जतिरमसकृताना कमणामा व्पत्तगवातं द्दयदाहा रदस्यतृल्या वि 

पाकः ॥ ८२ ॥ स हि गगनविहारी कल्पपष्वंप्कारी दशङातकरधारी ज्योतिषां मध्य- 

चारी । विधुरपि विधियोगाद्रस्यते राहुणासौ शिभितमिह टले मोभ्छितुं कः समर्थः 
॥ ८३ ॥ अयमपरतनिधानं नायकोऽप्योषधीनां रतमिपगनुयातः शंमृमूर्घोऽतसः । विर 

हयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कं हतविधिपरिपाकः केन वा ठङ्कनीयः ॥ ८४ ॥ रा- 
शिनि खलु कलङ्कः कण्टकं पद्मनाटे युवतिकरुचनिपातः पक्ता केशजाटे । नलर 

जटमपेयं पण्डिते निधैनलं वयसि धनविविको निर्विवेको विधाता ॥ ८4 ॥ भियप्खि 

विपदण्डम्रान्तप्पातपरम्परापरिचयचठे चिन्तां चक्रे निधाय तरिभिः खटः । मृदमिव 

बलापिपण्दीकृल्य प्रगल्मकरडाटवद्भमयति मनो नौ जानीमः किमत्र करिप्यति ॥ <६ ॥ 
„~~ ~~~ --~-------- ~~ 7 -- -~~ -- 

१ देववात, २ स्याम्. ३ देवतुदै- ४ पराभवस्य, ५ परिणामः, ६ निधेतव्या ७ अ 

तिलरया, ८ अक्रा्संचासी, ९ अन्धक्रागनाशकर्ती. १० नक्षचाणाम्, ११ नक्षत्रविरेेण; (पक्ष 

भिषजां वैयानां इतेन. 



१३१ एुमामितरताण्डागारम् । मण 

कवित्पाणिपाप्तं घटितमपि कार्यं विघटयलशक्यं केनापि कचिद्घटमानं घटयति । तदेव 

स्वपामुपरि परितो जाग्रति विधावृपाटम्भः कोऽयं जनतनुधनोपाजैनविधो ॥ ८७ ॥ नम 

म्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वागा विभिरधन्यः सोऽपि भरतिनियतकर्मैकफल्दः । फलं 

र्त्त यदि किममरः किं च विभिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः भमवति 

॥ ८८ ॥ रेड शाङ्ग हबरशरलक्ष्यत्मगमद्धिधाता छोकानामलमत रिरःकन्तन- 

विधिम् । परयाते तौ राहोदिनकराशाङ्खो वरतां मुनेः शंभुः शिरति हितितं रद्घ- 

यति कः ॥ ८९ ॥ सृथांोरजातियं कथमपि करङ्कस्य कणिका विधातुदोषोऽयं न च गुण- 

नियेस्तम्य किमपि । स॒ कि नतेः पुत्रो नकरमु हरचूडाचेनमणिनं वा हन्ति ध्वान्तं जग- 

परि करिवानवप्रति॥ ९० ॥ दटाये गोभीयौ मृगपरिषदि श्वापद कुले करिप्यन्का- 

पण्यं किमिह महिमानं गमयमि । निमयः पङ्कऽस्मिन्ननुभव करीन्द्राधिपदशाममद्रं भद्रं बा 

विधिलिणितमुम्मृटयति कः ॥ ९१ ॥ घुनोति ध्वान्तानि व्यपनयति नीहारपट्टं कुट रा- 

जीवानां दलयति रथाङ्गं रमयति । जगद्यापी देवैः सुखयति जनानां च नयनं न याति 

स्ममानं यदि तदिह दैवं जयतु कः ॥ ९९ ॥ त एवामी बाणास्तदपि हरटन्धं धनुरिदं स 

एवाहं पाथः ममथितपुरारातिनिचयः । इमाम्तास्ता गोप्यो हरिचरणचित्तेकशरणा दयन्त 

गोपलितिथिरिह बीयान्न तु नरः ॥ ९१ ॥ अटंकारः शङ्खाकरनरकपारं परिजनो विदी- 

णद्ध मृङ्खी वमु च वरप एको बहुवयाः । अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति स्वीमरगुरोविौ वरे 

मृधि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥ ९४ ॥ पिता रत्ाधारः शुचिप्रहचरास्ते च मणयः खमा 

लिमा टक्ष्मीरयमवर नः कल्पविरपी । अहो काम्यं धातुस्तदपि खलु शद्धः प्रतिपदं सु- 
दिवा यदी दिशि दिशि वरं मृगयते ॥ ९९ ॥ पत्रं नेव यदा करीरविटपे दोषो वस- 
न्तम्म रि नो्केन विोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम् । धारा नैव पततन्ति चातक- 
मे मेघस्य कि दृपणं यद्धात्रा निजमाट्पष्टिखितं तरन्तु ऊः क्षमः ॥ ९६ ॥ या 
साधूंश्च खटन्करोति विदुषो मृखीन्हितान््ेपिणः मक्ष कुरूते परोक्षममरतं हाटाहटं तत्ष- 
णात् । तामाराधय सत्क्रियां भगवती भातु फलं वाञ्छितं हे साधो व्यसननिन्गुणेषु विपु- 
टेप्वास्थां वृथा मा र्थाः ॥ ९५ ॥ बह्मा येन कुराटवक्नियमितो बह्याण्डमाण्डीदरे वि- 

रयन दशावतारगहने कषिप्तः सदा संकटे । रुद्रो येन कपालपाणिपुरके भिक्षाटनं कारितः 
रयं भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥ ९८ ॥ यद्धात्रा निनमार्प्िसितं 

--------~------ -------------- 

| समर्थो मवति. २ कृष्णः, ३ उरो जरानामा भिदः. प्रभासे परस्परं कलहेनाखिलयादवोपसंहा- 
गनन्तप्मश्चलयस्याधस्ताद्रामोरौ दक्षिणं पादं निधायास्थिते भगवति जरानास्ना भिषठिन दूरतो भगवच्चरणं टष्रा 
छगमुल्रमाद्धगवतपादो बणेन विद्ध इति भागवते. ४ ब्रह्मा ५ रिरःकर्तनम्. ६ म्ासताम् ७ अ 
१ ८ मि ९ मृगधूतके. १० सूः „, ११ चन्द्र; (पक्षे) द्वे १ ग् कपदंकम्. १३ दि. 
भाभातिन, १४ शोधयितुम्. १५ समथः. १६ कुम्भकारः. 



[भ०२ दैवाख्यानम् । १६७ 

स्तोकं महद्वा धनं तत्मापरोति मरुस्थेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम् } तद्धीरो भव वित्त- 
धत्सु कृपणां इत्ति वृथा मा छृथाः कूपे पर्य पयोनिधावपि घ्रटो गृहात तुल्यं नलम्॥९९॥ 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वजं पुराः सैनिकाः सर्गो दुगैमनुग्रहः किङ हरेरेरावणो वार- 
णः । इयाश्च्यबरानितोऽपि बैलभिद्रमः परैः संगरे तदुक्तं वरमेव दैवशरणं धिग्धिग्रथा 
पौरुषम् ॥ १०० ॥ जातः पूर्यकुले पिता ददारथः क्षोणीमुजामग्रणीः सीता सत्यभरायणा 
मणयिनी यस्यानुजो क्ष्मणः ! दोदेण्डेन समो न चास्ति मवने प्रलयक्षविष्णुः खयं रामो 
येन विडम्ितोऽपि विधिना चान्ये जनेका कथा ॥ १०१ ॥ जामाता पुरुषोत्तमो 
मगवती रक्ष्मीः खयं कन्यका दूतो यस्य बभृव कोरिकमुनियैज्वा वसिष्ठः खयम् । 
दाता श्रीजनकः प्रदानपतमये चैकादशस्था अरहा; करि वरुमो मवितस्यतां हतविप्रे रामोऽपि 
यातो वनम् ॥ १०२ ॥ आसाद्यापि महोदधि न वित्रपो जातो जैवीडवो मेवे प्राप्य 
न चातकोऽपि चरणौ भानुं न रेमेऽरुणः । चन्द्रः शंकरशेखरेऽपि निवसन्पक्क्षये क्षी- 
यते प्रायः परञ्जनपंगतोऽपि मते दैवानुरूपं फलम् ॥ १०३ ॥ आहारे गनिता ध्व- 
नो मधुरता वाचाट्ता मधवे बन्धो निभेमता जनेषु निरता नीडे पराधीनता । एतैरेव 
गुणे्युताः पैरमृतास्त्यत्तवा किमेते जना वन्दन्ते खलु खज्नं छमिमूर्जं॒चित्रा गतिः क 
मणाम् ॥ १०४॥ गीतं कोकिल ते मुदा रसविदः श्रुण्वन्ति कणीमृतं नो किचिद्धित- 
रन्ति ते तरूदशैरेव खयं जीवसि । कणायुहरमद्िरन्ति विरतं काकाम्तृ तेभ्यो वलि 
प्राज्ञा एव दिनि हन्त धिगिदं वक्रं विधेः क्रीडितप् ॥ १०९॥ चछि्वा पाशमपास्य 
कूटरचनां भङ्क्ता बखाद्धागुरां पयेन्तामिशिखाकटापनटिटान्निःसृल दूरं वनात् । व्या- 

धानां शरगोचरादतिजवेनोत्टुत्य धावन्प्रमः कूपान्तः पतितः करोति विमुखे किवा विर 
पौरुषम् ॥ १०६ ॥ टव्धं जन्म सह् श्रिया सखयमपि तरेटोक्यभृपाकरः स्थित्यथं पर- 
मेश्वराम्युपगतस्तेनापि मृध शतः । व्रद्धि शीतकरस्तथापि न गतः क्षीणः परं प्रत्युत 
मायः भराक्तनमेव कमे बलवत्कः कस्य कतुं क्षमः ॥ १०७ ॥ रामे प्रव्रजनं बटेर्मियमनं 
पाण्डोः सुतानां वनं ब्रप्णीनां निधनं नरस्य त्रपते राज्यात्परिभ्रंरानम् | कारागारनिपेवणं 
च मरणं संचिन्त्य लङ्कन्वरे समैः कालवन नद्यति नरः को वा परित्रायते ॥ १०८ ॥ 
भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोम्खनेन्रियस्य क्षुधा कृला्ुर्विवरं खयं निपतितो नक्तं मुषे 
भोगिनः । त्रत्तस्तत्पिशितन सतवरमसरौ तेनैव यातः पथा द्योकाः पद्यत दैवमेव हि गरणा 
वृद्धौ क्षये कारणम् ॥ १०९ ॥ माता यस्य वराषेन्रदृहिता तातो मदेशम्तथा भ्राता 
विधैकुटान्तकः पितो देवो भ्रनानां पतिः । स्यातः क्रोञविदारण सुरपतः सेनाग्रगः 
प्मुलस्तद्हरदैववटेन कुत्र घटते नाद्यापि पाणिग्रहः ॥ ११० ॥ काचिततच्छयति प्रपूरयति 

® ~~~ ~ --+~-+ -----~---------~ ~ 

१ आयुधम्, २ इन्द्र, ३ यस्मिन्वि्राहै इति देषः. ४ वसन्ते. ५ कुटव ६ कोकिराः, 
७ प्रुगवन्धनी, ८ पर्वती, ° गजाननः, १० वृर, ११ विवाहः. 

१६ 



१६८ पुभाषितरलमाण्डागारम् । भर०९] 

वा काश्ित्तयत्यु्ति कशचित्पातविधौ करोति च पुनः कथचिन्नयतयकुलान् । अन्यान्य 
मतिपक्मंहतिमिमां टोकसम्थिति बोधयत्नेष करीडति कुपयन्त्वाकान्यायनमसक्ता विधिः 
॥ १११ ॥ तुल्यं भमृति जन्म तुल्यमुमयो्मूल्यं च तुसयं वपतरं दाव्यपृदम्णङ्गवलमनं 
तल्यं च पापाणयोः । एकस्याखिव्वन्दनाय विधिना देवचमारोपितं तदार विहिता पर- 
स्य तु धटवातास्पदं देहटी ॥ ११२ ॥ यदग्र धनुरोश्वर्य समरे यज्नामदश्यो जित- 

स्यक्ता येन गुगोमिरा वसुमती सतुः पयोधौ कतः । एकेकं दराकंधरक्षयकृतो रामस्य 

कि वण्यते देवं वर्णय येन सोऽपि सहमा नीतः कथारोषताम् ॥ ११३ ॥ सस्वाटो दिव- 
पश्वरम्य किरणैः म॑तापितो मस्तके वाज्छन्देश्षमनातपं विधिवशात्तारस्य मृं गतः | 

तत्राप्यस्य महाफटेन पतता भग्रं सकव्दं हिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रापदां 

मानन् ॥ ११ ॥ भृगिष्ठं द्ररिणात्मजं जनयितुं िप्सावता चेतसा नायैः पञ्च मया 
करमेण कुटजाः काटे समृदरािताः । सद्धि्या कविता विदेशवसरतिः मेवा तथामभ्यर्थना 
रमेत परतिबन्धकेन युगपदनभ्याः समस्ताः ठताः ॥ ११९ ॥ मजवम्भसि यातु मेरुशि- 
खरं दातरभयलीहये वाणिज्यं कृपिमेवनादि सकटा विद्याः कटाः रक्षतु । आकाशं 
सकटं प्रयातु सगवल्छला प्रयत्नं परं नोऽमाभ्यं भवतीह कमेवदातो भाग्यस्य नाशः कुतः 

॥ ११६ ॥ टक्षमीकोम्तूमपारिनातप्रहनः मनुः ुधाम्मोनि्र्देेन प्रणयमनसादविधिना 
म शतः शंभुना । अदयाप्युञ्ति नैव दैवविहितं क्ष्यं क्षपावलठमः केनान्येन विरद्भयते 
विभिगतिः पापाणरेखाप्खी ॥ ११७ ॥ अम्भोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धृरीटवः 
रोरतां मेरुरतकणतां तृणं कटिशतां वज तृणपायताम् । वद्विः शीतरतां हिमं दहनता- 
मायाति यस्येच्छया टीलादुरेटिताद्रुतभ्यसनिने देवाय तस्मै नमः ॥ ११८ ॥ जन्म 
बरहमकुेऽगरनो धनपतियः कुम्भकणंग्रनः सूनुवीस्वनित्छयं दशरिरा दो्दण्डका विद 
तिः । अखं कामगमं विमानमजयं मध्येप्मदरं पुरी सरं निप्फलमेतदेव नियतं दवं॑परं 

दुनयम् ॥ {१९ ॥ यत्रौखणडलदनिदन्तमृसलान्याखण्ितान्याहवे धारा यत्र पिनकपा- 
णिपरशोराकुण्ठितामागताः । तनमे ̀ तावदुरो दृपिहकरनैव्यदीयैते सामतं दैवे दु्रतां 
गते व्रृणमपि मायेण वज्रायते ॥ १२० ॥ दोसदेथरंवदतरिभुवनश्रीगर्सर्वकषः कैला- 
सोद्धरणप्रचण्ड्चरितो वीरः कुमेरानुनः । यत्रायं सयमस्ति सेयममरावलयापि वन्या पुरी 
नीता मकेट्केन कामपि दां भिन्देवमावदयकम् ॥ १२१ ॥ येनाकारि ग्रणालपत्रमहानं 
क्रोडा करिण्या सहं सच्छन्दं प्रमणं च कन्दरगणे पीतं परयो ने्ैरम् | सोऽय वन्यकरी 

नरेषु पतितः पुष्णाति देहं तृणदैवेन टटारपत्रशिितं तत्मोज्सितुं कः क्षमः ॥ १२२॥ 
न 

(क. 
थ = ज च ~ = ~~ (क अ. ~ =-~~ ॥ ^~ 

[र्दन । 
प श ॥ 1 एल, ~ ददता ३ उदग्रावे टङ्ासौदंलनम्. यु प्रविणं द्रवयं तदेवामजः पत्रस्तम्, ५ वि हिताः. ५ निरा. ५ 8 ८ वज्रताम्. ९ इन्द्रः, १० फेरवः. ११ शिवः, १२ हिरण्यक्िपोरत्तिर्िम्, १ ३ समहः. 



[भ०२ दैवास्यानम्-जरावणैनम् । १३९ 

~ देवेन प्रमृणा खयं जगति यद्यस्य प्रमाणीङृतं तत्तस्योपनमेन्मनागापि महान्नैवाश्रयः कार- 
णम् । सवौशापरिपूरके जढ्धरे वधैत्यपि प्रलहं सृ््मा एव्र पतन्ति चातकमुसे हिताः 
पयोबिन्दवः ॥ १२३ ॥ कान्तं वक्ति कपोतिकाकुटतया नाथान्तकालो ऽधुना व्याधोऽधो 

,्षतचापप्नजितकरः श्येनः परिम्रामति । इत्थं सत्यहिना स॒ दष्ट इषणा स्येनोऽपि तेनाह 
तसतूर्णे तौ तु यमाटयं मरति गतौ देवी विचित्रा गतिः॥ १२४ ॥ रेवीवारिणि वारणेन 
विपृे राजीवराजीरनःपृञ्ञापिञ्रितोभिणि प्रविगरदानाम्बुगन्धोकटे । धौतं येन मगा- 
रििक्तममठदन्तान्तराटस्थितं कोप्णं सोऽपि पयः पपौ हतविपधैः कौ गोचरे नागत 
॥ १२९ ॥ केषांचित्निजवेरमनि स्थितवतामाटस्यनिद्रावतां ददयन्ते फलिता छता ह्व फले- 

राचद्मं प्रियः । अद्भि छद्कयतां गिरि प्रयततां पएथ्वीतले धावतामद्योगन्यवसायसाहम- 

धियां तन्नास्ति य्ल॑च्यते ॥ १२६९ ५ स्थाल्यां वैदयमय्यां पचति तिलकणांश्चान्दनैरिन्ध- 

नौः सौवर्णैलीङ्गला्ोनिखनति वमुधामर्कमृटस्य हेतोः । करिता कपृरषण्डान्दतिमिह कुरु- 
ते कोद्रवाणां समन्तात्माप्येमां कर्मभूमि न॒ चरति मनुजो यस्तपोमन्दमाग्यः ॥ १२७ ॥ 
पञ्चैते पाण्डुपुत्राः क्षितिपतितनया ध्मभीमाजेनायाः शुराः सलप्रतिक्ता टदतरवपुपः केश- 
वेनापि गदाः । ते वीराः पाणिपात्रे कृपणजनगरृहे मिध्ुचया प्रवृत्ताः को वा कार्यं समथा 
मवति विधिवस्ाद्राविनी कभरेखा ॥ १२८ ॥ यत्र स्यामाकवीजान्यपि चटकवधूचशुकरो- 
स्च्ुतानि मोच्वीयनते सववेदमन्यशनविरहिते निपेनश्रोत्रियाणाम् । देवे दातयकस्माच्ल- 
रिशकरारृ्टहारावटीतो भ्रष्टास्तत्रैव दृष्टा यवतिभिरटपं चूर्णिता मोक्तिकोवराः ॥ १२९॥ 

यन्माता विप्णुनामिः पतिरपि च प्रतो यस्य प्राक्षालसजनानां टक््मीयत्परश्रयामृद्यदपि कर 
तले भारती संबमार । मानुयस्यास्ति मित्रं तदपि सरसमिनं स्षीणमिन्दोमगसखातु नैबोत्स- 

रन्त गतपरुरुतफट प्राप्तकर सहायाः ॥ {६० ॥ कत्रायाध्या क रामा दरास्थवचना- 

दण्डकारण्यमागात्कछासरौ मारीचनामा कनकमयमरमः कुत्र पीतापहारः । पू्रीवे रामभेव्री क्र 
जनकतनयान्वेषणे प्रपिता ऽहं योऽर्थोऽसंमावनीयस्तमपि व्रस्यते कूरफमा विधाता ॥१२६॥ 

जरावणेनम् । 
अकरोति हि जरा राजामाल्यमिषप्यतीन् । विडम्बयति पण्यञ्चीमछगायनपेवकान् 

॥ १ ॥ क्षणात्रवोधमायाति खद्भयते तमसा पुनः | निर्वास्यतः मरदीपस्य शिखेव जरतो 
मतिः ॥ २ ॥ शरिनीव हिमातीनां पर्मातीनां रवातिवि । मनो न रमते स्रीणां नरा- 

जीर्गन्द्रये पतौ ॥ ३ ॥ मिनेरंलकैरेतैः शुखं मकदीरतम् । तदरोपादिव नियता वद् 
नर्द्रदनावटिः ॥ ४ ॥ दद्धवानलदग्यस्य सारयोवनतवरस्तुनः । दश्यते देहगेहेषु भस्मैव 

व क 
१ नमदोदकरे भोजनाथमिति हेष रल्नविश्ेषः, ५ प्राचीरम्, ५ ग्र्या, ६ हनमते 

उक्तिरियम्, ७ केदः, ८ दन्तपद्किः. *९ वाधक्रयं तदेवानरस्तेन दग्धस्य, 



मुभापितरत्नमाण्डागारम् । 
भ०२] 

परितच्छात् ॥ ५ ॥ वीक्ष्यते प्रितभ्र्िव वृद्धस्य मूधेनि । ैै् व नीतं जन्मेति किं 

न म्म व्िधिरन्यधीत् ॥ ६ ॥ हृयत्यामपि सामग्या पुतं ध इतीव कुपितो 

न्तनिन्तक ; पातयत्यलम् ॥ ७ ॥ यममिव करश्तदष्ड हरिमिव पग शशाङ्कमिव 8 

रम् । शिवमिव च विपक्षं जरा करोलकतपुण्यमपि ॥ < ॥ वदन दशनविहीनं अचो 

न परिम्णदा गता शक्तिः । अव्यकतन्द्ियशक्तिः पुनरपि वास्य छृतं जरया ॥ ९ ॥ पटु 

रटति ` पटितदतो मम्तकमासाद्य स्ैरोकस्य । परिभवति जरा मरणं कुरु धम विरम 

प्रपिम्यः ॥ १० ॥ दीतमन्य ददर भतरेरमपि शिनं तथा गेदिनम् । कुरुते जरा न 

माकि कुय्नीरूमनामकं मनुनप् ॥ ११ ॥ प्णवत्मैनि गुणानणयन्ती ' जीकनेऽपि 

अरन्लनुरागम् । आगता वत जरेव हिभीनी सेव्या, सैरेतरंगवतीयम् ॥ १२ ॥ छृता- 

न्म्य दूती जरा कमृ समागत वक्तीति टोकाः शृणुध्वम् । परख्रीपरद्रन्यवाज्छां 

लनध्वं मनध्नं रमानाथपादारविन्दम् ॥ १३ ॥ वण सितं समभिवीक्ष्य शिरोरुहाणां स्थानं 

जरा परिभवस्य यदेव पंसाम् । अंरोपितास्थिशकटं `परिह्य यान्ति चाण्डालकूपमिव 

द्रतरं तरुण्यः ॥ १४ ॥ श्रतिः शिथिलतां गता संमृतिरपि प्रनष्टाधुना भैतिविपथमागता 

विगटिता द्िजौनां ततिः । वामपि च संहतिः समुचितक्रियातश्चयुता छता नु जस्या तया 

कटियगस्य तधम्यता ॥ १९ ॥ गात्रं संकुचितं गतिर्विगरिता भ्रष्टा च दन्तावरिद- 
छिमस्यति वधरते बभिरता वक्रं च टाटायते । वाक्यं नाद्रियते च वान्धवजनेमीयी न शु- 
श्रपत हा कष्ट पुरुषस्य जीणवयमः पूत्रोऽप्येमित्रायते ॥ १६ ॥ स्थ॒रम्रावरणोऽतिर्ै्त- 

कथकः कातराश्रुखाटाविटा भ्ार्.कटिष्छजानुनघनो मुग्पोऽतिधीन्वारयन् । शुण्वन्धृषटवरू- 

वाभि धनुपा पुत्रापरयन्वायमरानाशापाशनिवद्यजीवविभवो बृद्धो गृहे छयति ॥ १७ ॥ पादो 

स्तम्भयन्ती मृखमपि नमयन्लद्गमाकुचयन्ती हस्तावृत्कम्पयन्ती मणयिजनव्चो न श्रुतीः 
न~ ~ 

{४० 

५ प्ाटितपिषण. ~ परिः. ३ व्यथमव्र. ४ निक्षिप्तवान्. ५ पुण्यम्. ६ यमः, ५ गदया आदृध- 

धिरेयण सहितम् ; क्ष) गदेन रेगेण सितम. ८ विकृताक्षम्, ९ दन्तरहितम्. ५० प्रलितमेव दतः, 
4१ शन्ध्रम्; (पक्ष) कापरनम्. १२९ व्मम्; (क्षि) यरष्टगम्. १३ धनाधिपम् ; (पक्षे) कुत्सितक्रीरम्, 
१४ रितम् ; (क्ष) गृलयृक्तम. १५ विष्णुम्; (पक्ष) गदयुक्तम्. १६ अमनो; (पक्ष) ष्णस्य वल माग- 
स्तस्मिन्. १७ उद्करै; (पक्ष) प्राणे, १८ टरीकुवोणा. १९ हिमसंहतिः, २० सुरते रङ्गवती; (पक्षे) 
पुगरणा तग्गवर्ती भागीरथी. २१ केशानाम्. २२ आरोपितमस्थ्नः शकटं खण्डं यस्मिन्. २३ अस्प 
द्यलािति मावः. २४ कर्णेन्दरियम् ; (पक्षे) वेदः. २५ स्मरणम् ; पक्षे) मन्वादिवाक्यम्. २६ आच- 
र्णम् ; (पक्ष) गमनम्. २७ दन्तानाम्; (पक्ष) नह्मणानपि. २८ इन्द्रियाणाम् ; (पक्षे) धेननाम्. 
२९ स॒मानधमलण. ३० दापुवदाचरति. ३१ अतिकान्तानि त्तानि कययतीति. ३१ ा्त्तसी- 
व्रचनानि, ३९ सेदं प्राप्रोति, ३३ पादयोः स्तम्भनं र्वती. ` 



[भ्र०९ जरावनम्-्षुधावणैनम्-भिकषुक :-परगृहवास ; 1 १४१ 

श्रावयन्ती । र्ा्द्धेजयन्ती व॑ङितितनुमती नैतनोढा जरा वा तुल्या रपृवी तु पुलति 

बत परा भीतिदेतुनैरस्य ॥ १८ ॥ 

धावनम् । 
नास्ति क्षधापमं दुःखं नास्ति रोगः कषुधासमः। नास्याहारपमं सोयं नासि क्रोध 

समो रिपुः ॥ \ ॥ शय्या वसं चन्दनं चारु हास्यं वीणा वाणी प॒न्दरी या च नारी।न 
भ्राजन्ते धसिपिपापातराणां स्वारम्भास्तण्डटम्रस्थमटाः ॥ २ ॥ 

, मिष्ुकः। 
परतिदिनमयलसुलमे भिक्षुकजननि स्ाधुननकरपटते । टृपनमननरकतारिणि भगवति 

भिक्षे नमस्तुम्यम् ॥ १ ॥ अगस्तितुल्याश्च घरृताव्पिशोपणे दम्भोरितुल्या वटकाद्विमेदने । 
दाकावरीकौननवहिरूपास्त एव मद्रा इतरे मरश्च ॥ २॥ अभयो भक्तिमतां मयोगप- 
मये मन्त्रेषु ष्ठं गतः पाकागारगतस्तु पाचकमनस्तोषाय वचिस्पतिः । उश्वायां निरतो 
रतोऽभेकगणे प्िण्डिषु दत्तादरो नानाश्राद्धगणैकचारितमना भद्रोत्तमो राजते ॥ ६॥ 
उच्चेरध्ययनं प्रातनकथा सीमि: सहाटापनं ताप्रामभेकटाटनं पतिनुतिस्तत्पाकमिथ्यास्त॒तिः। 
आदेशस्य करावलम्बनविधिः पाण्डिलयलेखक्रिया होरीगारुढमन्त्रतन्ध्रकविषिर्भक्षोगणा 
दादङ्ा ॥ ४॥ मातः क्षालितिदोचनाः करते च्त्पवित्रा्करास्तत्ततस्थाननिवेरितो्व- 
तिकाश्चन्तवद्धाक्षताः । को जातश्च मृतोऽथवा मृततिपिः कस्याट्ये वतैते चेत्थं हर्षश- 
तेयुताः मतिदिनं धावन्यहौ भिक्षुकाः ॥ ९ ॥ 

परगरह्वासः । 

शिरसा धार्यमाणोऽपि सोमः सौम्येन रंमुना । तथापि कृशतां धत्ते कष्टः खल परा- 
श्रयः ॥ १ ॥ विना कार्येण ये मृदा गच्छनिति परमन्दिरम् । अवद्यं टनरतां यानि रृप्ण- 

पक्षे यथा शरी ॥ २ ॥ कटं खलु मृसंत्वं कष्टं खलु योवनेपु दारम् । कष्टादपमि कष्ट 

तरं परग्रहवापरः परान्नं च ॥ ३ ॥ उडुगणपरिवारो नायकोऽप्योपधीनामग्रतमयशरीर 
~~~ ---------~~~ ----- ----~---~~-~------~--~-~--- य न क 

नन 

१ दद्ेगं कुवैती. २ वयः संजाता यस्याः सा व्ररिता सा चासौ तनुश्च तद्वती; (पक्षे) वटितं वरन 
तयुक्ता या तद्वती. ३ नवीन विवाहिता छी. ४ नूतनो. ५ पुरुषात् £ उदरेण प्राप्रोति, ७ जग. 

` ८ भयकारणम्. ९ सुन्दरम्. १० अग्ण्यम्. ११ योद्धारः, १२ अमरगण्यः, १३ भोक्तृणाम्. 
१४ वृहस्पतिः, १५ दक्षिणायाम्. अयं तु वैदिकानां सक्रेतिकः शब्दः, १६ पठनम्. १५७ रिः. 

१८ स्तुतिः. १९ भाव्रि्टमाश्चुभफलकथनप्रागल्भ्यमिति भावः, २० जन्मपत्रादिफटकथनम्. २१ व- 

छान्त. २२ नक्षत्रसमृहः परिवारो यस्य, २३ वनस्पतीनाम्, 

---~----~---~--~---~~~*--------~ 



१४२ सुभापितरतमाण्डागारम् । प्र०२| 

कानियक्तोऽपि चन्द्रः । भवति व्रितरसमरमण्डलं प्राप्य मनोः परसदननिविष्टः कोर्ट 

त्व न याति ॥ ४ ॥ 
= ज रन स ५ 

उद्रपूरणदूषणम् । 

अस्यै द्मोदरम्या्भं कि न कुवन्ति पण्डिताः । वानरीमिव बागदरवी नतेयन्ति हे 
रे ॥ १ ॥ किमकारि न काण्यं कस्यादद्चिं न देहरी । अस्य .पायोदरस्याथ किमनाटि 

न नाटकम् ॥ २ ॥ एकः सर एव जीवति हदयविहीनोऽपि सद्यो राहुः । यः सकर्ट- 

भिमकारणमृद्रं स॑मत दूरम् ॥ ६ ॥ कधरां समपहाय कं घरां माप्य संयति 

नहाप कस्यनिते । मां किटानमयतः खपर्तये दुर्भराकिमुदराद्वियोगतः ॥ ४ ॥ अहित 

दितविचारशन्यबुदः श्रतिमयेषैहमिम्तिरस्छतम्य । ̀ उदरभरणमात्रकेवेच्छोः पुरुषप- 

गोश्च पदोश्च कौ विशेपः ॥ 4 ॥ दयमुद्रदरी दुरन्तपूरा यदि न म्वेदमिमानमङ्गमूमिः। 
क्षणमपि न सहे भवादृशानां कुरिटकराक्षनिरीक्षणं दपाणाम् ॥ ६ ॥ अपहरति महं 
मापना क्रि न जाने जनयति गृरुटजामि्यहं तिः न वेद्धि। तदपि वद वदान्यं तं सदा 

भरलहं मां जदरपिदरर्ती वहिर्करोति ॥ ७ ॥ गङ्गातरेगकणशीर्कर्शीतटानि विदया- 
घराध्युपितचारुदिटातद्ानि । स्थानानि कि हिमवतः प्र्यं गतानि यत्प्रावमानपरपिण्ड- 

रतो मनप्यः ॥ ८ ॥ अभिमतमहामानग्रन्थिप्रमेदपटीयप्री गुरुतरगुणम्रामाम्भोजस्फुयो- 
उज्वरचन्दिका । विपृटतरिटप्लनावह्धीवितानषुारिका जरपिढरी दुप्परेयं करोति 
विद्वन् ॥ ९ ॥ ये वर्धन्ते धनपतिपरःमाधेनादुःखमानो ये चाद्पतवं दधति वि्याक्षे- 
पपयम्तबुद्धः । तपामन्तःस्फुरितहमितं वासराणां स्मरेयं ध्यानच्छेदे रििरिकुहरमावद्र- 
म्यानिपण्णः ॥ १० ॥ मातनातः परमनुचितं यत्वटानां प्रस्तादम्ताशङ्खं जंऽरपिठरी- 
पतेम नतितापि । ततन्तव्यं ॒हनसरटे वत्से वाणि कुर्या प्रायश्चित्तं गुणगणनया गौ- 
प्रप्य विष्णोः ॥ ११ ॥ दीना दीनमुतैस्तथैव रिशुकैरारु्टनीर्णम्बरां कोरी 
सुधितनिरत्तविषुरां परेतन नहिनीपू । याच्नाभङ्कमयेन गद्रदगङ्व्यद्धिरीनाक्षरं को 
देहीति वदेत्छदग्धनदरस्या्थं मनस्वी जनः ॥ १२॥ हिसाशुन्यमयत्नम्यमरानं धात्रा 
मरुत्कल्पितं व्याटानां परवस्तृणाङ्करमुनः सृष्टाः स्यटीश्ायिनः । संसाराणैवलद्वनक्षम- 
धिया दत्तिः छता सा दृणां यामन्वेपयतां परयान्ति सततं सवै समाप्ति गुणाः ॥ १३ ॥ 
गन ^ +~ ~~~ ~~ ~~ "+ त १ द 

0 
= ५ ~न 

१ निस्तनाः २ सूरस्य. ३ परण्ह्म्. ४ नीचताम्. ५ टधरुलकारणम्. ६ धारयति. ७ दुः 
सेन पूरितुं शवम्. ८ मस्तकम्, ९ गुद्धे, १० सिद्धानैः, ११ अम्बक्ृणः, १२ समर्था, १२ जटरभाण्डम्, १४ उपहासः, १५ विपय्षेपेण पेस्तां र्ट द्धर्थस्य. १ ६ रिखसी पवेतस्तस्य 
फृहरं भिलं तत्संबर्धी यो प्रावा पाषाणः स एव राम्या तस्यां निषण्ण उपविष्ट ६.१ ७ उद्रभाण्डम्. १८ गो. पवपधारिणः दृषणस्य, १९ कृपणा. २० रोदनं वुर्षद्ः. " २१ भाया, 



[०२ उदरपूरणदूषणम्-सेवकनिन्दा । १४६ 

- फ कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रटयमुपगता निद्रा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः परपफल- 
भृतो वह्करिन्यश्च शाखाः । वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि मसभमपगतप्रश्रयाणां खलानां दुःखोपात्ता- 
स्पवित्तस्म॑यपवनवशात्ततितभ्रूरतानि ॥ १४ ॥ 

सेवकनिन्दा | 

लामिप्रायपरोक्ष्य परचित्तानुव्तिनः | खयं विक्रीतदेहस्य सेवकस्य कृतः पलम् 
॥ १॥ नटेषु खामिनित्तेपु पुटमे पने जने । यदि जीवन्यहौ चित्रं क्षणमप्युपनी- 
विनः ॥ २॥ सेवा श्वत्र्ति्यरुक्ता न तेः सम्यगृदाहतम् । खच्छन्दचारी कुत्र श्वा वि- 
करीतामुः कर सेवकः ॥ ३॥ सेक्या धनमिच्छद्भिः मेवेकेः पर्य यत्छृतम् । खवातनय 
यच्छरीरस्य मम्तदपि हरितम् ॥ ४ ॥ बरं बनं वरं भक्ष्यं वरं भारोपजीवनम् । पा 
विवेकहीनानां सेवया न धनार्जनम् ॥ ९ ॥ या प्रृययेव चपला निपतलयशरुनावपि । 
खामिनो बहु मन्यन्ते ट्ट तामपि सेवकाः ॥ ६ ॥ मनूप्यजातो तुल्यायां मृ्यतलमति- 
गर्हितम् । परथमो योन तत्रापि स्र कि जीवत्सु गण्यते ॥ ७ ॥ तावजन्मातिदुःखाय ततो 
दुता सदा । तत्रापि सेवया दृ्तिरहो दुःखपरम्परा ॥ ८ ॥ नाश्नाति सेवयौत्मुक्यादि- 
निद्रो न प्रबुध्यते | न निःशङ्क वचो चरते मेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ ९ ॥ मृशाथ्या वह्चर्य 
च दातं टमु भोजनम् । सेवकस्य यतेयेद्दधिरोपः पापधमंनः ॥ १० ॥ दशीतातपादि- 
कष्टानि सहते यानि सेवकः । धनाय तानि चाल्पानि यदि धमय मृच्यते ॥ ११॥ 
मृदुनातिपुषततेन मूमृ्टेनातिहारिणा । मोदकेनापि किं तेन निप्पत्तियैस्य सेवया ॥ १२ ॥ 
स्वयं जहाति सेवकः मुखं च मानमेव च । यद्थ॑मथमीहते तदेव तस्य हीयते ॥ १६॥ 
मरणमत्यन्नतिदैतो नीवितहेतोिमु ति प्राणान् । दुःखीयति मुखहतोः को मृदः मेवका- 
दन्यः ॥ १९ ॥ मौनान्मृकः मवचनपटुवोतुटो अस्पको वा ष्टः पार्श् वसति न सदा 
दूरतस्वभगरभः । कान्या › भीरुयदि न सहते मायो नाभिजातः सेवाधमेः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥ १९ ॥ विन्नः ज्षिगपैरपरृतमपि द्वेपतामेति कश्चित्साक्षादन्येरपर- 
तमपि प्रीतिमेवोपयाति । चित्रं चित्रं किमथ चरितं नैकमावाश्रयाणां सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः ॥ १६ ॥ भक्तानामुपकारिणां परहितत्यापारयुक्तात्मनां सेवामरव्यव- 

हारतलकिदुषां द्रोहच्युतानामपि । व्यापत्तिः स्खटितान्तरेषु नियता सिद्धिभवेहया न वा 

तस्मार््बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदाशङ्िनी ॥ १७ ॥ आहारे वडवानद्श्च दायने यः 
[का क न~~ ~ = ~ ० ~ ५ ~ = त 

वा 

१ दरीभ्यः. २ अविनीतानाम्. ३ गवः, ४ सूचके. ५ तेवा. ६ विक्रीता अस्रः प्राणा 

येन सः, ७ नाश्षितम्, ८ भिक्षा ° भारवादकतवेनोपजीवनम्. १० इच्छति, ०११ पटुभाषकः, 

१२९ भयरीटः. १३ समूद्रस्य, | 



१४४ ुमापितरतमाण्डगारम् । ४ 

नम्मकरणीयते केदो बधिरः पठायनविषौ सिंहः शगाठो रणे । अन्धा वस्तुनिरीक्षणेऽथ ` 

गमने सज्जः पटः क्रन्दने मग्यिनेव दि ठम्यते पुनर सर्वोत्तमः सेवकः ॥ १८ ॥ 
~ न "4 सग 

जीवितसापरल्यम् । . 

यम्य जीवन्ति धर्मेण पूत्रा मित्राणि बान्धवाः । सफटं जीवितं तस्य नात्मार्थं कोहि 

जीवति ॥ १॥ यस्य मित्राणि मिश्राणि शत्रवः शात्रवस्तथा । अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स 

नातः स च जीवति ॥ २॥ वाणी रसवती यस्य भाया पुत्रवती सती । रक््मीदौनवती 

यस्य फालं तम्य जीवितम् ॥ २ ॥ स जीवति यशो यस्य कीर्तियम्य स॒ जीवति । अय- 

शोऽकीनिमंगृक्तो जीवन्नपि मृतोपमः ॥ ४ ॥ चं वित्तं चठं चित्तं चले जीवितयौवने । 

चटानलमिदं सरथ कीतिर्यम्य स जीवति ॥ \ ॥ यस्मिञ्जीवति जीवन्ति क्हवः म॒ तु जीव- 

ति। काकोऽपि किन कुरुते च्चा खोदरपूरणम् ॥ ६ ॥ स जातो येन जातिन याति वंशः 

समृन्नतिमू् । परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥ ७ ॥ अज्ञलिरकारि टोकैर्नि- 
मनापतेव रभजिता जगती । संध्याया इव वप्रतिः खल्पापि ससे पुखायेव ॥ ८ ॥ यजीवति 
क्षणमपि प्रथितं मनुप्येवि्तानविक्रमयशोभिरमज्यमानम् । तन्नाम जीवितमिह मरवद्न्ति त- 
ज्ञाः काकोऽपि जीवति चिराय बहि च मृड ॥९॥ यो नात्मजेन च गुरौ न च भृत्य 
गे दीने दयां न कुरते न च बन्धूक | करि तस्य जीवितफलं हि मनुप्यटोके काकोऽपि 
जीवति जराय वटि च भुङ्के ॥ १० ॥ जातः कूर्मः स एकः एभुमुवनभराया्पितं येन ष्ठं 
ध्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेनस्िचक्रम् । संनातम्यथपक्षाः परहितकरणे 

नोपरिष्टान्न वाधो व्रह्याण्डोदुम्बरान्तमराकवदपरे जन्तवो जातनष्टाः ॥ ११ ॥ 
"` -~---------~"~ ~~~ 

ऋणम् । 
न विप॑ विषमितां विपमुच्यते। विमेकाकिनं हन्ति बरहमसं पुत्रपौत्रकम् ॥ १ ॥ 

पापं कतुमृणं कर्त मन्यन्ते मानवाः सुखम् । परिणामोऽतिगहनो महतामपि नाशञरृत् ॥ २ ॥ 
टोकयमतिमथैकनिदनमेतदधिराणिनामृणमहो परिणामयोरम् । एकः तत एव हि पमा- 
नपरमस्ति लोके कृद्धस्य येन धनिकस्य मुखं न दृष्टम् ॥ ३ ॥ । 

"~~~ „, =न--~--+-------- ॥णोककाका 
--------- भ ०७ न 9०५० 

१ वातोदे. २ प्रदकिकरिटः, ३ रोदन, ४ दानादिप्रमवा कीर्षिः दौयादिप्रभवं यशः. ५ भ्र. मणशट. ६ अपरदाना्थमिति भावः; (पक्ष) अन्रलिकरणेन लेके आश्ञाकारित्वं ध्वन्यते. ७ निस्तेजस्क- त्वम्; (पक्ष) असामर्ध्म्. ८ आरक्तर्ता नीता; (पक्षे) अनुरागवती कृता 
फे यथा जन्तवस्तिष्न्ति तथा तादशा म ौ ¦ 
१३ परिणामे भयेकरम्. 

९ प्रव्यातम्. १० उदुम्बर- 
तप्य ब्रह्मण्डरपोदुम्बे तिष्टन्ति. ११ ऋणम्. १२ कारणम्. 



प्रि०२९ भवासः-व्यापारिणः-कलिमहिमा । १४९ 

प्रवासः । 

यो न प्ंचरते देशान्यो न सेवेत पण्डितान् । तस्य संकुचिता बद्िर्ृतमिम्दुरिवाम्भ- 
स॒ ॥ १ ॥ यस्तु संचरते देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान् । तस्य विस्तारिता बद्ितैटनि- 

न्दुरिवाम्मति ॥ २ ॥ व्यापारान्तरमुत्छज्य वीक्षमाणो वधूमुखम् । यो गृहेष्वेव निद्राति 
दरिद्राति स दुर्मतिः ॥ २ ॥ ददो देशे किमपि कतुकाईदतं रोकमानाः संपायेव रदरविण- 
मतुलं प भूयोऽप्यवाप्य । संयुज्यन्ते सुचिरविरहोत्कण्ठितामिः सतीभिः सोयं धन्याः 
किमपि दधते सपैसंपत्समरदधाः ॥ ४ ॥ आकिचन्यादतिपरिचयाजाययोपेक्यमाणो मूषाटाना- 
मननुस्रणाद्विम्यदेवाविलेम्यः । गेहे तिषठन्कुमतिररपः कूपकूर्मैः सधमा कि जानीते मुवन- 
चरितं कि सुखं चोपङ्के ॥ ५ ॥ तीर्थानामवटोकनं परिचयः सर्वत्र वित्ताभनं नानाश्र्थ- 
निरीक्षणं चतुरता बुद्धः प्रशस्ता गिरः । एते सन्ति गुणाः प्रवापतविपये दोषोऽस्ति चैको 
महान्यन्पुरधामधुराधरा्धरसुधापानं विना स्थीयते ॥ ६ ॥ 

व्यापारिणः | 
आप्रीत्सलययुगे बटिस्तदनु च तरेतायुगे भागेवो रामः सत्यपराक्रमोऽथ भगवान्धरमस्तया 

द्वापरे । दाता कोऽपि न चास्ति संप्रति कटौ जीवन्ति केनायिनश्चेत्येवं कृतनिश्चयेन वि- 
धिना व्यापारिणो निर्मिताः ॥ १॥ शक्रोयाननिवासितामधिगतो दाता स कल्पद्रुमः 
पातारं किल कामधेनुरपि सा कामप्रसूरन्वगात् । टृत्थं विश्वसजा विचिन्तय यवनागारा- 
धिकाराथिनः सद्िद्ानिधिरक्षणा्भमधृना व्यापारिणो निमिताः॥ २ ॥ कौपीनं श्तवान्हरोऽपि 
भगवान्विष्णुः प्रविष्टो जटं वारां रारिरपेयतामुषगतः को नाम दातुं क्षमः । इत्थं विश्वसृजा 
विचिन्य यवनागारायिकारािनः सद्धिद्यानिभिजीवनाथमधघरुना व्यापारिणो निमिता: ॥ ३ ॥ 

कटिमहिमा । 
यवनैरवनिः क्रान्ता हिन्दवो विन्ध्यमाविदान् । बिना वेदमार्गोऽयं कटिना कवली- 

छतः ॥ १ ॥ सीदन्ति चायिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणस्यति । कुमायश्च परमूयन्ते प्राप्ते कटि- 

युगे सदा ॥ २ ॥ परान्न मुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् । परखीमिम॑नो द्यं कुतः 

दाषः कटौ युगे ॥ ३ ॥ राक्षसाः कलिमाश्रिल जायन्ते बह्मयोनिपु । बाह्मणानेव बाधन्ते 
तत्रापि श्रोतियान्छशान् ॥ ४ ॥ कुशलाः शब्दवातीयां दृत्तिहीनाः सुरागिणः । को 

वेदान्तिनो भान्ति फार्गुने बारका .ङ्व ॥ ९ ॥ वागुचचारोत्सवं मात्रं तत्कियां कतुम- 
कभ अक्त 

१ दर्द मवति, > आश्रयम्. ३ वीक्षमाणाः. ४ द्रव्यम्. ५ बहुम्, # गृहम् ४ प 

नः, ८ दारिद्नात्, ९ अवमानितः, १० सदशः, ११ षोडशवरापिकी, १९ अधरीघ्रः, 
१९ 
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क्षमाः | कटौ पेदानिनी मानि फाष्गुने बाट्का ह ॥ ९ ॥ रते च रणुका छृला 
तरेतायां जानी तथा । द्वापर द्रौपदी रला कटो कला गृहे गृहे ॥ ७ ॥ मुव 
मध्योसन्नाः कृतयुगधमीनप्तारिणः किमिति । इति रोषादिव किना पीञ्यन्ते पाधवों 

बलिना ॥ ८ ॥ नीधीतिऽत्र जनो यदि कश्चिदधीते शते सहसे वा । दुस्कषु श्राम्यति 
दूरीकुफते शरतिसमृतिपुतकीन् ॥ ९ ॥ सीदन्ति सनतो विरपन्लपतनः त्रा ्रियन्ते 
जनकश्िरायुः । पेषु भेत्री खजनेषु वैरं पयन्तु लोकाः कषिकौतुकानि । १० ॥ 
एतादश कटिरुगेऽपि शतेषु कश्चिजातादरो जगति यः श्रुतिमागै एव । यत्किचिदाच- 
रतु पात्रमसौ ्तुतीनां ष्यं मितीपमपि किन मैरौ प्रशचेत् ॥ ११॥ ५५४५ 
ादैकमभानौ कथिमव एं काठमेदानमिज्ाः । विजहति न कदाग्िदपरैक- 
योग्ये वयपि च यवनानीवाचनाम्याप्तमेते ॥ १९ ॥ न देवे देवलं कपटपटवस्तापसजना 
ननो मिथ्यावादी तरिरटतरर्टिजेधरः । मसङ्गो मीचानार्मवनिपतयो इष्टमनपो जना 
भ्रष्टा नष्टा अहह कटिकराटः मरमवति ॥ {३ ॥ गता गीता नां कवचिदपि पुराणं 
व्यपगतं पीनाः स्मया निगमनिनयो दृरमगमत् । इदानी रेदासपरमृतिवचनैमक्प- 
दवी तदेवं जानीमो कलियुग तवेवेप महिमा ॥ १४ ॥ अपारैव्यापरिरहरिह नयन्तोऽदान- 
देशालथ ल्लताः पध्यं विभति न नातु सप्मये । जनतः घां वृत्ति द्विजकुखमव- 
म्ामगणकरीमनन्तो हन्तामी कथमपि च जीवन्ति वहवः ॥ ११ ॥ कुक्षेः प्य यवनकिता 
तेभूलटृत्यानि करतु विक्रीणीते वपूरपि निनं वरेतनरेतदास्तापए । विरो मृलाप्यहह गणना- 
वशिता सखर्मसतयं रचयति जनः खामिनां पोपकाणाम् ॥ १६ ॥ वेदव्याप्रः प 
नव दशयोवेद् वेदा्षराणि शकं लेकं परिपठति यः म खयं जीरं एव । आपस्तम्बः 
प इह करयेत्सम्यगोामनं यः कष्टं रिष्टपितिकति कटौ कार्ैच्छन्ति विद्याः । ।१७॥ 
ये कायस्थननाश्च ये रूपता ये च द्विना: शाखिन यतादनुसू्य नियतया शुप्का- 
सुरुप्काधिपान् । देवान्मृमपरांश्च पान्ति कृतिनस्ते चेन्मुथोदीपतते बाह्यण्याय जटाज्जलिः 
किर भवि प्रातिः मेयो मवेत् ॥ १८ ॥ आकरान्तापु वमुराप यवनेरातरतुरेमाचलं वि- 
णि क्षितिमहणे विकरणे निद्राति नारायणे । निि्रममरे कटावपि बलान्निष्कण्टकं 
वेदिकं पधानं क्रि तत्रतत्र परिपलेको हि खोकोत्तरः ॥ १९ | अन्ञानामविराम- 
रोकिकवचोभाजाममीषा पु्रोारण एव पूवकं मौन्त कमसु । अआमायव्यय- ठेलनेन नयतां काठानरोपानहो पारप्त ईटशागिहं गृण बाहण्यमन्यादङम् ॥ २० ॥  मप्णन्ति नि मर्दय भवनं यो वा बलात्कानं भते चामिथन हरन्ति ननु तान्न. 
चनि रा इति । स्यो हन्त हरन्त परोक्त --------- हत शका मिपयत्य भे कष्ठ तामि बव विपयेस्य ये कष्टं तानपि वशन- 

भवन्न करोति, २ स्रपजलम्, २ मषः ५ राजानः ५ वृहस्पतिः, ६ स्माती- परिम्. ७ प्राप्वन्ति, ८ म्लेच्छविहेषान्. ९ उदासीनाः भवेयुः, १० नष, 
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कानिह पुर्कुषैनि सरवै जनाः ॥ २१ ॥ पौहादं शरशुङगवतमुननता वै््यसुतस्प्िनी 
कि बुमो गुणिनां गुणग्रहिहता व्योममपूनोपमा । टिः शीरमुधाहलाहटमयी राज्ञ 

सुधामण्डे रेके संमति यट स्र ग्रति लदृष्टिटीरारसः ॥ २२ ॥ निवीर्या एधिवी 
निरोषिरसा नीचा महं गता भूपाला निजकरमधमेरदिता विमाः कुमार्गे रताः । मायौ 
मीविरोभिनी प्ररता पुत्राः पित्दषिणो हा कटं सटुं वतैते कलियुगे धन्या नरा ये 
मृताः ॥ २६ ॥ दूरादथिनमाकलय्य मजते सदयो विरूपाक्षतां सङगे कि च विरोचनत- 
मथ संस्थाने रतिहाृतिम् । पण्डिल्ोक्तिपु वक्रतुण्डरननां दनि वपणीत्मतमिकः पञच- 
मुरातमकः मभुरहो भण्यैः कटो रम्यते ॥ २४ ॥ भमेः पर्रनितस्तपः प्रचरितं सत्यं च 
रे गतं थ्वी मन्दफटा नराः कपटिनश्चित्तं च शाव्योनितप् । राजानोऽथेपरा न रक्ष- 
णपराः पुत्राः पितूटूषिणः परुः सीदति जैनः मवति माते कौ दुगे ॥ २५ ॥ प- 
न्तः क्रापि न भन्ति सनि यदिवा दुःखेन जीवन्तिते विद्वांसोऽपि न मनति मरन्ति यदि 
वा मात्सर्ययुक्ताश्च ते । राजानोऽपि न सनिति सन्ति यदि वा टोमाद्वनग्राहिणो दातारोऽपि 
न सन्ति सन्ति यदि वा सेवानुङरूढाः कडौ ॥ २६ ॥ हम्यस्थानमधर्मकर्मविततेहुमान्भमा- 
सनं शासरस्तोमरटाटमूटिपिल्यः शान्तिः पिवानामपि । सवीभ्ायवचःसमापनदिनं संसा 
पदचीविपरेरथीशाजनिमृरमृदिह महान्ावहोऽयं कटिः ॥ २७ ॥ प्रातहन्त ठताड्वोऽपि 
रजकस्पष्टा्जडो रामभ रूदान्धारयते पटाननुदिनं भूला बहिगेच्छति । गता श्टेच्छमु- 
खाश्ुचीन्स्राति च रस्पष्रपि न क्ायही न स्लातोऽप्यथ मृङ्क एव चपलो मुङ्क््वापि न 
व्रति ॥ २८ ॥ श्ेर्नीवति शासरमृञ्ति परं यद्राह्ेरम्बमिः स्लालाचामति देवताः 
छरपयति सेर पचयोदनम् । उच्रठ् विमेति याति यवनेरचावचैः संगति मतङ्ग 
ननिकटं गतानगणयन्मा्गानु्शाहते ॥ २९ ॥ नीनैर्ूयंवनैः शुनीभिरपि वा निःरङ्माले- 
कितं भके पङ्किविदूषकेः सह॒ नरेरत्तातवेदा क्षरः । मदास्वादनमत्तचित्तननतामोहाय भी- 
हानितः कमौण्यारभते श्रतिस्पृतिवचेदूराण्वत्राराण्यहो ॥ ६० ॥ विद्त्ता वपुथातरे 
विगलिता पाण्डिलयधर्मो गतः श्रोतृणां छ्येप्वुद्धिराधका त्तानं गतं अरणे । गाथामीत- 

विनोदवाक्यरचनायुक्तया जगद्रङञितें ज्योतिरवेयकशाखप्रारमसिकं शरद्रेषु जातं कटो ॥६१॥ 
पिक्वां रे करिकार याहि विषयं केयं विपर्यस्तता हा कष्टं श्रुतिशादिनां व्यवदति 
[मीर मा न --- ~ ~ थ म न ५०००6 

१ वन्ध्यानृततुल्याम्. > पिङृतनेत्रलम्; (पक्ष) रिवरताम्. ३ रुचिराहियम् ; पक्ष) सूय्रवम्. ४ बर 

सहस्य श कूगमकृतिम् ; (यक्ष) तिहस्यजृतिम्. ५ वक्रा ग्रा तुण्डस्य रचना ताम्. मुखवक्रसमियभैः; 
(पक्ष) वक्रतुण्डस्य गणपतेरिव या रचना ताम्. गणेशहयत्वमियथः. ६ न विदन्ते पणन्यपि यस्य ताम्. अ- 

िचनतमियथः; (पक्षे) अपण पावेती तदरुपतक््. ७ सुत्रणनिपिनमासनम्. ८ यत्तानाम्. «५ वेदवच- 
साम्. १० मरणम्. ११ ज्ञानम्. १२ ग्रदमैः. १३ न ठज्जने. १४ अन्नम्. १५ उच्चनीचै- 

नकभेदमितनै. १६ चाण्टाटः. १७ प्रवदति. १८ दृष्टयवनैः. १९ प्गिबाहैः. "२० श्रुतिस्मृति 
बाह्यानि. २१ निष्फलानि, २२ टादौ, २३ नीचेषु. 
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रोचिता दस्यते । एकररवीकमयदेवता भगवती किक्रेतुमानीयते निः ङ्गैः परीक्षणविधौ ` 

स्वङ्गद्ावयते ॥ २२९ ॥ कन्यां कामप्ुदूय मविजहददर्ययौवनामन्ञ एनां द्रन्याशापाश- 

करटो भ्रमति निरतरं हन्त देशान्तरेषु । अन्योन्याश्ेषवाञ्छाविगङ्तिवयपतोरात्तमाडिन्यम- 

तयोईपलोन्या रतं वे हतविधिरुभयोर्छोकयोः शोकयोगप् ॥ ३२ ॥ 

मद्यपानगहणम् । 
= श 1५ “ वीणि ©, 

्रकस्यं धरणीपातर्मयथोनितजरपनम् । स्रंनिपातस्य चिद्वानि मद्यं सवोणि दरेयेत् ॥१॥ 
एकतश्चतृरो वदा वह्न्य तकतः । एकतः सवपापानि मद्यपानं तधेकतः ॥ २ ॥ मदय- 
पम्य करतः परत्यं दया माप्रारिनः कुतः। कामिनश्च कृतो त्रिद्या निधनस्य कुतः सुखम् 

॥ ६॥ अगुन बहु भापन्ते यत्र कुत्रापि दाते । मम्रा विक्षिप्य गात्राणि बाका इव 
मद्यपाः ॥ ४ ॥ मत्ता हिनस्ति सवं मिथ्या प्रटपति हि विकट्या बुद्धया । मातरमपि 
कमते सावज्ञं मद्यपानमत्तः मन् ॥ ५ ॥ नितते भ्रासतिजीयते मद्यपानाद्भानते चित्ते पीप- 
चयामृपेति । पापं त्वा दैति यान्ति मृदास्तस्मान्मदयं नेव पेयं न पेयप् ॥ ६ ॥ 

तमाखः। 
तमाुयत्रं राजेन्द्र मन मै्नानदायकप् । तमाखुपत्रं रानेन्द्र भन माज्ञानदायकम् 

॥ १ ॥ दारििरीरोऽपि नरस्तमागवु नेव मुचति | निवारितोऽपि माजीरस्तमाखं नेव मु 
ति ॥ २॥ बिदाः पुरा एषटवानपश्चयोनि धरित्रीतरे सारमूतं किमम्ति । चतुभितै- 
रित्यवोचदहिरिचिप्तमाखुम्तमाखुम्तमाखुम्तमाखुः ॥ ६॥ न खादु नौपधमिदंनचवासु- 
गन्धि नाकितनियं किमपि शुप्कतमासुचृणम् । तरि चाक्षियेगजनकं च तदस्य भोगे बीजं 
णां नहि नहि व्यसनं विनान्यत् ॥ ४ ॥ सुपणपरिेवितस्तदनु सपुपृगानिितो हिज 
वनमहापटस्तदनु सरपधानमक् । सदेव सूधयाशनं मवति यस्य विष्णोः सरमस्तमासु- 
रिति पेत्यतां भवति वे यतो रगिता ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णः पूतनायाः स्तनमलमपिबत्काल- 
कूटेन पणं मस्कन्नं मूप्रदरो करमपि च पिबतो यत्तदा तस्य वत्त्रात् । तस्मादेषा तमाखुः 

"~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~----- - . ----~ ~ "~~~ ~ 

१ सजातयवनाम्, २ क्किलत्म्. ३ अगृकतप्रटापः ४ व्रिदोषस्य, ५ लक्षणानि, ६ नाश धनि. ५ इच्छति. < पापाचरणम्. ९ नमकम्. १० आयुर्ृपिकः पत्रे वाह्नं यस्य, ११मा रक्ष्मीः. १, अक्ानदायकं तमालपत्रं मा भजेति. १३ इन्द्र, १८ ब्रह्मदेवम्, १५ सपर्णेन गरुडेन 
सवितः; (पक्ष) सुषप्णेन नागवषीदरेन सह पर्सि्ितः. १६ साधूनां प्रः संेरन्वितः; (पक्ष) साधुः तम्य- कपाः अमुकृस्तेनान्वितः. १७ द्विजा द्विजन्माने ्राह्मणादगस्तेषामवनं रक्षणं तस्मिन्महासमथः; (पक्ष) दि ४ ध ८ सारे श्र्रवस्तु मक्षारि तस्य संधानं संधि भृजति; (पक्षे) सार; खदिरसारस्तन संधानं स- 1 नतः १९ सुथथामतेन यस्य भोजनं भवति; (क्ष) सुधया वरणेन ं भवति. ९० यतो विष्णोररागिता विपयेष्वप्रीतिर्जायते; (पक्ष) नध 



[प्र०२. तमाखुः । १४९ 

" भुरवरपरमोच्छिषटमेतहुरापं स्तुवा नत्वा मिरित्वा ह्यनिशमतिमुदा सेम्यते वेप्णवाभ्यैः ॥ ६॥ 
भ्रातः कस्तं तमासुर्गमनमिह कुतो वारिधेः एूवंपारात्कस्य लं दण्डधारी नहि तव विदितं 
श्रीकलेरेव रान्ञः। चातुवर्ण्य विधात्रा विविधविरचितं बरह्मणा धर्महेतोरेकीकतुं बरत्ततनिखि- 
, लजगति रे शाप्ननादागतोऽसि ॥ ७ ॥ 

इति श्रीसुभापितरतमाण्डागारे द्वितीयं प्रकरणं समाप्रम् । 

क भ ज जा ज ५१ ००५ ००७७८ 

धव 

१ जगत्कतरा, ब्रह्मणो विहेषणम् . 



प्रकरणम ३। 

गजप्रकरणम् । 

राजसभावणनम् । 
परमक्रल्यतरं वन्दे केदशाखोपशोमितप् । शास्रपप्पपतमाकीणं विह द्रमरमण्डितम् ॥ १ ॥ 

विहांसः कवया भहा गायकाः परिहापकाः । दृतिदाप्पुसणक्ताः समा पप्तद्गप॑युता ॥ २ ॥ 
धनरैभराजेश्च कविभिर्गुरभिदता । प्रमा ते भाति भूमीन्द्र पुधमौतोऽधिका कितो ॥ ३॥ 
मुवणवणटयिता पद्तरिनयाप्राहिनी । वाणीव माति हिता स्मा ते जगतीपते ॥ ४ ॥ 
विबुधावहिपपृणा मुखपृणदिगीश्वरा । चतुराननप्ंपृणां खगोदपि प्रमाधिका ॥ ५ ॥ गरु- 
रेकः कविरेकः सदपि मपरोनः कटाधरोऽप्येकः । अद्रतमन्र सभायां गरवः कवयः कलाधरा 
व ॥ ६ ॥ अनेकरविद्रञ्जनरतलनपृण वेदोदकन्यायतरगर्यम् । अलद्गनीयं गरुतीथमेकं 
समाम िरप्रा नमामि ॥ ५ ॥ पर्वते स्ोतमि दूरमरैः पुधीवररुदतपृक्तिरले ! न 
तत्किमप्युवेितं यपामुपायनीृय पुरो भवेयम् ॥ ८ ॥ पदेदिमध्योत्तमहेमकरम्मम्तना 
पृवणधिता मसन्ना । सद्रतनमृपाकिमिा चयाप्रौ कानेव पंपत्तप माति रम्या ॥ ९॥ 
पद्मानना पद्मपटरिनत्रा पद्मचविः पदाकरामलांशुका । प॑ीरनायैः परिशीटनीया रक्षी 
रिवाभाति नरेश ते म्भा ॥ {० ॥ पराप्रयोऽपि किल शीतटक्षीटा विशता अपि बह श्रतव- 
नतः । पण्डिता अपि जड: प्रवादे श्रोत्रिया इह सदा निवप्रनि ॥ १ १ ॥ क्चिच्चासुचा 
मकरम्मर्या कृनद्रलविद्यातितप्वानतक्षा । कचिद्धीरकभ्रेणिकेटाप्रहापा कनितीर- 
वीरमरवर्रकाशा ॥ {२ ॥ नाहृतापि प्रः पं रचयति प्राप्तोपकण्ं हटाद्ष्टा न प्रतिवक्ति 
नते स्तर पमलिम्तत | व्यं स्वरमङ्गम्ति बलानन्दाक्षमन्दानना कष्टं मोः प्रति भातोऽप्यमितमं वाणी नरेदाय ॥ १३ ॥ चिनातक्तनिमगरमन्िपिरं दतोभिरङ्कुं 
पतत रनक्रमकर नगश्वहिलश्रयम् । नानाधाशककङ्पतिरुमिरं काय्थपर्परं तिुष्णतटं च रनकरणं दिषेः समद्रायते ॥ १४॥ 

"मक 

भ य = 

ˆ ~~ --- ---~-------#- १ वृह्यति, २ शक्रः, ३ इद्र. ४ चन्र ५ दसिनायैः, ६ गुप्तचर, ५ शब्दं कु- णाः. पिषना दयत, < गज्ञाऽपिकरणम्, 
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[प्र०३ राजमिरनप्ू-सामान्यराजपरशंसा । १९१ 

राजमिरखनम् । 

ुषामार्भकसंप्रमोक्तिनिगडेः किमीरिता नमेतो मार्यक्रन्दितकुन्तकीरितहदो गवाह 
रुं गताः । प्रभ्रष्टाः पदतः कदापि नहि ये तेऽद्य तदीयैर्गुणेरारृष्टा क्षां वरा वय- 
महो चां द्रष्टुमभ्यागताः ॥ १ ॥ 

सामान्यराजप्ररसा 

राज॑स्वदशेनेनैव गरनित त्रीणि तत्क्षणात् । रिपोः शं कवेदैन्यं नीवीबन्धो म्रगी- 
दशाम् ॥ १ ॥ चिराद्यत्फोतुकाषिष्टं कलपवृक्षमुदीक्ितुम् । तन्मे सफटमद्यापीतरत्रं वय्य- 
वरोकिति ॥ २ ॥ सवेदा सवदोऽपरीति मिथ्या संस्तूयमे जनैः । मारयो प्ठेभिरे षष्टं न 
वेक्षः परयोषितः ॥ ३ ॥ त्या वीर ग¶ुणार्टा नुया विलोकिताः । ठेक्षं लन्ध्रैव 
गच्छन्ति भारगेणा इव भगणा: ॥ ४ ॥ कल्द्रुमो न जानाति न ददाति वृहस्पतिः । अयं 
तु अगतीजानिजोनाति च ददाति च ॥ ९ ॥ रतिः कैरमरहसरेण दश्शापरिपूरकः । तमे- 
केन करेणेव सहख्राशामपूरकः ॥ ६ ॥ बहिः पातारनिटयोऽधः छृतश्चित्रमत्र क्रिम् । 
अधःरृतो दिविस्थोऽपि चित्रं कल्पद्रमम्बया ॥ ७ ॥ आतीनामिह जन्तृनामा्तिच्दं 
करोति यः | शाह्ववक्रगदाहीनो द्धिमुनः परमेश्वरः ॥ ८ ॥ बहुधा राज्यलाभेन यम्तोष- 
स्तव भूपते । हुधाराज्यलाभेन स॒ तोषो मम ॒मृपते ॥ ९ ॥ गृनंगमोगक्रान्ता कत्र 
तव मेदिनी । अहंकारः परां कोरिमारोहति कुतस्तव ॥ १०॥ तमारुह्य त्रिणा वश्चिकरे 
निहितं पदम् । भवता शिरसि न्यस्तमयत्ननैव ोगिर्नाप् ॥ !१॥ कि सरतर्म न यत्र 
तं यत्र तं किममो कटिः । कटो चेद्रवतो जन्म कटिरस्तु कतेन किम् ॥ {२ ॥ अमि 
धारापये नाथ रत्रुशोणितपिच्छरे । आजगाम कथं रक्षमीनिजगाम कथं यदः ॥ १३ ॥ 
कोऽप्यन्यः कल्पवृक्षोऽयमेकोऽस्ति क्षितिमण्डले । यत्पाणिपछवोऽप्येकः कुरुतेऽपः मु- 
रदूमम् ॥ १४ ॥ अपूर्वेयं धनुधिद्या मवता शिक्षिता कुतः । सीगेणोघः समायाति मणो 
याति दिगन्तरम् ॥ १९ ॥ युधिष्ठिरोऽपि भीमोऽपि चरितैरमेनो मवान् । म्रक्तया परह् 
देवोऽपि वाच्यतान कुलस्य ते ॥ १६॥ वच्किणेदधीचाद्याः पुरा प्रलमागनाः । 
पञ्चत्वं न गताश्चित्रं तयि जीवति पश्चमे ॥ १७ ॥ एक एव महान्दोषो मवतां विम 

१ वैरिणः. २ पलायनामावादियथः, ३ उगःस्थटम्. ४ ज्या; (पक्ष) विनयादिः. ५ शरव्यम् ; 

(पक्षे) रक्षदरव्यम्. ६ याचकाः, ४ बाणाः. ८ प्रधितीपतिः. ९ करिणा दृस्ताश्च. १० दिद्री मनो- 

पथाश्च, ११ बहुषारा गलन्ति यस्य तदाज्यं धृतम्. १९ रेपः; (पक्षे) जारः, १३ फणा; (यक्षे) उ- 
पथोगः. १४ भार्या, १५ तुटारारिम्. १६ वृधिकगक्षो. १७ सपाणाम्; ग्यक्ष) कामिनाम्. 
१८ कृतयुगेन. १५ याचकाः; (पक्षे) बाणौः. २० विनयादिः; (पक्ष) ज्या, - 



१९२ मुभाषितरत्नभाण्डागरम् । भ्र० ९] 

कटे । लुम्पसि पृवजां कीरति जाता जाता गुणाधिकाः ॥ १८ ॥ भमु रिपूसेन नरे- 

र वं महामहा: । सङ्गान्तनिजमेवेकमद्रा्षीः संमुखं खम् ॥ १९ ॥ कि ५.0. 

रन्द्मम्याः कमल्चघ्वपः । आसनमृद्रकरग्राही वान्यत्र करमरद्ः ॥ २० ॥ ववा वेदनया- 

शिष्टो मोविन्दोऽपि गैदान्वितः । शमु: शटी विपादी च देव केनोपमीयसे ॥ २१॥ 

ष्णापहारी विमदो द्धि्ावासरो जनमियः । हदः पसाकरः कितु दधस्ं स नटाश्रयः 

॥ २२ ॥ सदाहसादमं विभ्रन्मानसं प्रचटञ्जदम् । मूमृच्चाथोऽपि नायाति यस्य॒ स्म्य 

हिमालयः ॥ २३ ॥ मीमांसको महीपोऽयमन्यथा राक्तिमान्कथम् । नेयायिकोऽपि स्या- 

देव परदाक्तेस्त खण्डनात् | २४ ॥ राजन्दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वीरणम् । मदवार- 

णमिच्छामि ल्तोऽहं जगतीपते ॥ २९ ॥ राजन्कनकथारामिस््वयि स्त्र वपति । अमा- 

य्त्रमंच्छनने मयि नायान्ति बिन्दवः ॥ २६ ॥ ससर इति लोकोऽयं भवन्तं माषते 
मृषा | परमेकं न जानामि वक्तुं नास्तीति याचके ॥ २७ ॥ आश्वासन्नेदभक्तीनामेकमा- 
टम्बनं महत् । पमङृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादो पूर्तिपरैचयः ॥ २८ ॥ सयभामापमाश्षिषटः 
सधुदरन्दावने रतः । यशोदयाप्तमायुक्तस्तां पायाचाटशो हरिः ॥ २९ ॥ भवान्हि भग- 
वानिव भतो भेदः परस्परम् । महत्यागदयायुक्तः सल्मामाप्मश्रितः ॥ ३० ॥ एकमेव 
गुणं प्राप्य नम्रतामगमद्धनुः । तवाेषगुणा रज्ञः स्तब्धतेति सुविस्मयः ॥ ३१ ॥ मूष- 
णाद्युपमगेन प्रमृनं मवति प्रभुः । परैरपरिभृतात्षस्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ ६२ ॥ कस्त 
रोौयमदो योद्धं चय्येकं 'तप्तिमास्थिते । पमतिममारूटा मवन्ति धरिपन्थिनः ॥ ६३ ॥ 
हृतमिष्टं च ततं न धर्मश्चायं कुटस्य ते । गृहात्मतिनिवरतन्ते पृणकामा यद्धिनः ॥ ९४ ॥ 
फणीन्दरमते गृणान्वक्तं विवितुं देहयाधिपः । द्रूमाखण्डलः शक्तः काहमेष क्रते गुणाः 
॥ २५ ॥ अमितः संमितः मातिरुतकर्पैहषद ममो । अहितः सहितः साधुयदोभिरपता- 
मसि ॥ ६६ ॥ स्वेऽपि समरेषु चां विजयश्रीने मृशति । प्रमावप्रमवं कान्तं खाधीनप- 
तिका यथा ॥ ३७ ॥ पदेन्त्यसख्यपथगां तदाननटवाहिनीम् | देव परिपथगात्मानं गो- 

4 अचरवंरो पनिक्षयो्तोत्ताः पूरुषो न कोऽपि न्यृनगुणोऽभकि तु विरिष्टगुण एवामत्रदिति भावः, 
२ वेदनया दःखेन; (क्च) वेदेन नयेन चाचि, ३ गदेन रुजान्वितः ; पक्ष) गदया सहितः. ४ ग्र 
तेन युक्ताः; (पक्षे) तरिशषठेन युक्तः. ५ दुःखी; (पक्षे) विषमत्तीति सः, ६ त्रपा; (पक्षे) आशा. ५ प- 
क्षिणः (पक्ष) बद्मिणाः < कमठम् ; (पक्ष) लक्ष्मीः, ९ पण्डितः. १० उद्काश्रयः; (पक्षे उल्योः 
ताक््यान) जडाध्रयो मृतवाश्रयः, ११ गजम्; (पक्षे) निवारणम्. १२ मदेन यक्ते वारणम् ; (पक्षे) 
मत्-अवारणत्, १३ सयमामग्रालिङगितः; (पक्षे) मयं मा कान्तिमा लक्ष्पीसौर्क्तः, १४ साधु ग्रुन्दावनं ॥ , ४५ साधनां बर्दं समृस्तस्यावनं रक्षणं तस्मिन्नासक्तः. १५ यशोदया नन्दषल्याः युक्तः; यशः कततिदया कारुष्यं ताभ्यां युक्तः. १६ गकारेण; (प :, १७ क्तः (पक्ष) मह उत्सवस्तयागो दानं दया करुणा एतगुक्तः. १८ र व 0 
सक्ष्मीगभिः सम्पग्नक्त; १९ अ = ६ 
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ह्रनोनः. -२३ शद्धान् ४ ५ लभ द्यगैः, २१ शत्रवः, २९ सहल्बा- 
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पयत्यममू्धनि ॥ ६८ ॥ यद्यं कू्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः । एथिव्या रक्षणे रा- 
नन्नेकत्र तयि तत्स्थितम् ॥ ३९ ॥ तयि संगर॑माते धनुषासादिताः शराः । शरैररि- 
शिरस्तेन मृस्तया लवं या यशः ॥ ४० ॥ थयोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिवधूजनैः । 
निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुबिन्दवः ॥ ४१ ॥ मधुपानमवृ्तास्ते सुह्रिः सह वै- 
रिणः । श्रुता कुतोऽपि लनच्नाम टेमिरे विषमां दशाम् ॥ ४२ ॥ यस्य चेतसि ननिर््याजं 
हयं तृणकणायते । कोधे विरोधिनां सैन्यं प्रसादे कनकाचलः ॥ ४६ ॥ देव तदानपा- 
थोधो दारिद्रस्य निमजतः 1 न कोऽपि हि कराटम्बं॒॑दत्ते मत्तेमदायक ॥ ४४ ॥ राज- 
चन्द्रं समालोक्य तां तु भृतलमागतम् । रत्नश्रेणिमिषान्मन्ये नक्षत्राण्यप्युपागमन् ॥ ४९ ॥ 
धारयित्वा लयात्मानं महात्यागधनाधुना । मोचिता बलिकणौद्याः स्वयशोगृप्तकर्मणः 
॥ ४६ ॥ क्षणमप्यनुगृनाति य॑ दटिसतेऽनुरागिणी । ईष्ययेव नत्या तं नेरन्द्र दरि- 
रता ॥ ४७ ॥ योऽमरृ्परगोत्राणां प्॑षच्छेदक्षणक्षमः । ईतकोटिदतां निघ्रहिवषेन्द्रः स 
राजते ॥ ४८ ॥ ताम्बटेन विना रानज्दीभृता सरखती । न निःपरेनमुखाद्ाणी गृहात्कु- 
लवधूरि ॥ ४९. ॥ अथिप्र्यथिलक्षैरप्यपराख्ुखनेतसम् । तां पराब्ुखतां निन्युः के- 
वटं परयोषितः ॥ ९० ॥ तव ॒निवेणेयदर्ण॑ खण वणय तादृशे । वत्कोशगरहातरिग॑य 
तर्थपु वसति भ्रुवम् ॥ ९१॥ न समासः समथेस्य वसुव्याकरणस्य ते } विग्रहो नैव 
केनापि न परः स्वेनामभाक् ॥ ९२ ॥ अर्थिनां कृपणा दषटिस्वम्मुे पतिता सत् । 
तदवस्था पुर््दैव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥ ९३ ॥ भरयलावण्यगाम्भीर्यपरममैम्वमृदन्वतः । 
गुणैस्तस्योऽपि भेदस्तु वपुपैवेदशेन ते ॥ ९४ ॥ अछौकिकमहाटोकम्रकारितजगत्रयः । 
सतृयते देव स॒हंशमुक्तारत्नं न केभ॑वान् ॥ ९९ ॥ शासति तयि हे राजन्नखण्डावनिम- 
ण्डलप् । न मनागपि निश्चिन्त मण्डले शत्रमित्रयोः ॥ ५६१ ॥ मत्वा टोकरमदातारं पर॑तोपि 

येः कृता मतिः । लयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥ ५७ ॥ पद्मोदयदिना- 
धीशः सदागतिपरमीरणः । भूमृदावलिदम्भोटिरेक एव मवान्भूत्रि ॥ ५८ ॥ सन्नारीम- 
रणोमायमाराध्य व्रिधृशेखरम् । तीन्नारीभरणोऽमायस्ततस्तं एयिवरीं जय ॥ ९९ ॥ देव 
तमेव पताटमीशानां तं निबन्धनम् । चं चमरमरुदरूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥ ६० ॥ 
जितेन्द्रियतया सम्यजिद्यावृद्धनिपेषिणः । अतिमाद्गुणस्यास्य नाठ्नवद्रङ्करा गृणा; 

१ शिवमस्तके. २ श्रुकुटानाम् ; (पक्षे) प्रङृष्टपवतानाम्. ३ सायः; (प्रक्षे) परतत्रः, ४ शतस्य 

कोटेश्च दाठताम् ; (पक्ष) वरत्रेण खण्टकरृताम्. "^ पण्डिताः; (पक्षे) देवाः. ६ भित्रः सर्वः. ५ सनीना- 
रीर्बिभति. पालयतीति सन्नासमरणा ताटजीमुमां याति प्रलनीतेन प्राप्रोति ग्रस्तम्. £ सन्ना अत्रस॒न्ना अरी- 

णामिभा हस्तिनो यस्मात्तादश्ो रणो यस्म त्ताद्ञोऽमामोऽकरपटः, ५ अटमर्धं प्राता पाटकः; (क्ष) 
पाताललोकः. १० आशानामभिलाप्राणां त्िवन्धनं मृटम् ; (पक्षे) आशानां दिशां निवन्धनं ज्ञापकः. मूर्टाक्र 

इत्यथः. ११ चामरमस्तां चामरीयवायृनां भ्मिराध्रयः. चामग्तीज्यमानलात् ; (पक्षे) अमराणां मरुद्रणानां 
च भृमिराश्रयः. स्वरगटोक इयथः. 

५० 



१६९४ मुमाषितरत्नमाण्डागारम् । म ०३] 

॥ ६१ ॥ अखण्डण्डटः श्रीमान्पदयेष एयिवीपतिः । न नि्ाकरवज्जातु कैङविकल्य- 

मागतः | ६२ ॥ अरातिविक्रमारोकविकलरविरोचनः । कृपाणोद्दोदैण्डः स॒ ॒सह- 

यथीयति ॥ ६९॥ कानने सरिद्देशे गिरीणामपि कन्दर । परयन््यन्तकसंकाश्ं 

लामिकं रिपवः पुरः ॥ ६४ ॥ उदण्डे भृनदण्ड तव॒ कादण्ड परिस्फुरति । अरिमण्डलर- 

विमण्ड्म्भाकुचमण्टलानि वेपन्ते ॥ ६५ ॥ भवतामहामव बहवो मम तु भवानिव 

भवानेव । कृमदिन्यः कति न विधिरेव विधुर कृमदिन्याः ॥ ६६ ॥ रन्धाँधचनद्र 

ऽः प्तकंसभयं न पौरुपं विप्णोः । ब्रह्मापि नामिजातः केनापमिमीमहं दृप् भवन्तम् 

॥ ६५७ ॥ पररप्नि्यगुणाघ्यं दम्बितमाट विचिर््रतिखै च | वनमिव वपुस्तवेतत्कथमवन 

नेप जनम्याम्य ॥ ६८ ॥ बाणकरवीरदमनकशतपत्रकवन्धुजीवकुसुमानि । दप विविधवि 

टप पम्तथापि विपः कथं नामि ॥ ६९ ॥ -स्तनयुरगमश्रस्लातं समापतरवति दृदयरा[- 

कामः । चरति विमक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुखीणाम्. ॥ ७० ॥ कर्पतरुकामदश्रा 

निन्तामणिनिदश्कानाम् । रचितो {जोमरपयस्तेजनःशवौमान्तराम्बेररेपः ॥ ७१ ॥ तिम 

सचिरप्रतापो विभररनिज्ञाृद्िभो मधरटीटः । भैतिमानत्वृत्तिः भ॑तिपदपक्षाग्रणीविमाति 

भवान् ॥ ७२ ॥ कनिरशंनिश्च तमुचचे्िहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मे चम् । यत्र भरसीदसि 

पनः स मात्येदारोऽनंदारश्च ॥ ७३ ॥ क्षणदासरावक्षणदा वनम्वन व्यसनमव्यसनम् । वत 

वीर् तव द्विपतां पराच्रमे चयि पराच्रखं सरवेम् ॥ ७४ ॥ प्रधनाध्वनि धीरधनुध्वेनिभृति 

विभुरैरोधि ततर दिवमम् । दिवसेन तु नरप मवानयुद्र विधिसिदसाधृवादपदम् ॥ ७९ | 

गिरयोऽप्यनुचचतियुनो मरुदप्यचरोऽव्धयोऽप्यगम्भीराः । विश्व॑मराप्यतिदघरुनेरनाथ तवा- 

निक नियतम् | ७६ ॥ ममदमतगजमदनटनिस्यन्दतरङ्खिणीपरिप्वद्वात
् | क्ितितिटक 

तयि तटनुपि शंकरचढापगापि काचिन्दी ॥ ७७ ॥ विदटितसकलारिकिठं तव॒ बटमिद्- 

ममवदाशु विमटं च । प्रखलमुखानि नराधिप मडिनानि च तानि जातानि ॥ ७८ ॥ पछठ- 

१ प्रण्टल्टं गज्यं त्रिम्पं च. > क्रटात्रदग्ध्ये चन्द्रपोड्शादाश्च चन्द्रकला; (पक्षे) गरखहस्त 
४ कृतक मभयम् ; (पक्ष) त-कंस-मयम्. ५ न-मभिजातिः करटीनः; (पक्षे) नामि-जातः, ^ सरला 
रक्षविशेषाः प्रियेगवश्रतेपां ममाहागस्ननाञ्ये पणम् ; (पक्ष) सग्टं च तप्पियं हयं च गगोरवणलाहिभियेक्तम् 
५ छोभ्बनस्तमाटा रस्मिस्तत् ; (पक्ष) टाम्बिता माला मास्यं यस्य. ८ विचिचा नानाविधास्तिलका बरक्ष 
व्िहेपा य्मिस्तत् ; (पक्षे) विचित्रो विचि्रवणस्तिलकः कस्तरीकरद्रमारिक्रतो ग्रस्मिस्तत्. ° विटान्पाट- 
यतीति मः. १० कुकिःः 4१ निधिव्रिेषः. १२ परागसम॒हः, १ दाद्वाभ्यन्तरमाकाक्ञम्. १४ एष 
गाता कलपदकादीनां करमेण गजोमरादिमिः पञ्नमि्मूते रचित इयन्वयः, १५ विधुगणां शाच्रूणां निशेव 
निशा मरणं तकता. १६ मतिरवस्तुन्ावरधारणक्षमा युद्धः, माने प्रमाणं ताभ्यां तचे याथाथ्यं ब्रत्तिनसरणं 
यस्य सः, १८ प्रतिपदं प्रतिस्थानं प्रक्षाणामात्मीयानामम्रणीगग्रसः, १८ रानिग्रहय. १९ वञ्जम् 
९० महान्, ९१ अनुगता दारा वनिता यस्य. व्रशषीङतवनित इव्यर्थः, २२ अनुत्सव्रदा. २२ रक्ष- 
कम् रवेण पलायनस्यानलात्. २४ युतनृ्यादि, २५ अविस्तीरणम् दःखदशाय तदविस्तारात्. 
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'वतः क्पतरोरेष विदोषः करस्य ते वीर । भूषयति कणमेकः परम्त र्णं तिरस्कृते ॥७९॥ 
हन्न विरपमट्टिरिवन्न विभो विधूतवितत्रपः । रषिवत्च चातिुःसहर्वरतापितमः क- 
दाचिदसि ॥ ८० ॥ स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टककटिताङ्यष्टयो देव । यि कुपितेऽपि 

' मागिव विश्वस्ता रिपुखियो जाताः ॥ ८१ ॥ संततमुमरापङगाद्रहुतरग्रहकर्मघ्रटनया दषते । 
दिजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजपुकृमाराः ॥ ८२ ॥ कमलेव म्रिपरतिरिव 
कमला तनुर विभा विभेव तनुः । धरणीव ्तिषृतिरिव धरणी सततं विभाति यस्य तव 
॥ ८६३ ॥ रत्नमानुरिखराङ्गणफुछत्कर्पपादपतदेपु निषण्णाः । उद्रृणनिति कपहंस॒ सुवर्ण 
लदशः प्रवरकिनररामाः ॥ ८४ ॥ गकान्तदशनक्षतन्यथापरकटादसिधननम्य यः | 
ओष्ठविदरुमदटान्यमोचयत्निदंरन्युधि सपा निजाधरम् ॥ ८९ ॥ बलमातमयोपशान्तये व्रि- 
दुषां संमतये बहुश्रुतम् । वमु त्य न केक्टं वरिमोगुणवत्तापि परमरयोजनम् ॥ ८६ ॥ ता- 
वका कति न सन्ति मादृशा मादशस्तु मवदेकजीवनः । अम्बुदस्य कति वा न चातकाश्रा- 
तकस्य पुनरेक एव सः ॥ ८७ ॥ निषिटेपु गुणेषु चित्रता त मनसो वैमवमदतं ततैव । न च 
ते परतः प्रमाणमवस्तदपि न्यायनिविष्टतातिचित्रम् ॥ ८८ ॥ स्फरदद्रतरूपमत्मतापञ्वलनं 
तवां सूजतानवद्यविद्यम् । विधिना ससृजे नवो मनोमभेवि सत्यं पविता बहस्पतिश्च ॥ ८९॥ 
कुषं च तवाहितेप्वकम्मास्सितपङ्करुहसोदरन्नि चुः । पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुपि 
्सफुटमापदां कटाक्षः ॥ ९० ॥ गृणमेदविदश्निममसङ्ग व्यवधानादनुपर्थितं परस्तात् । 
अपि वानिनमात्रहेपमिष्टो वटयन्वानिभिरथ्यमे विगिक्तेः ॥ ९१ ॥ यदि तरे मनमि मरशा- 
निस्चेः कुरु क्पद्मदानकौरालम् । न मवेदिति वा वद स्फुटं कचिकिणी मनियामि म 
न्दिरम् ॥ ९६ ॥ नानन्वयस्ते न चते विरोधोऽटंकारकोरौ तव नोपभापि । क्षितीरा नो 
ते विषमे न किचित्साहिलमसोहिलनिधिम्तथापि ॥ ९६ ॥ अतिरल्करवालकम्पनैभ्रकरी 
तजेनगजनैमहुः । दद्य तव वरैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ॥ ९४ ॥ त- 
वाहवे साहपकमरमणः करं छृपाणानिकमानिनीपतः । भयाः परेषां विदारारुतामगुरईदध- 
त्यवाते स्थिरतां हि पांशवः ॥ ९९ ॥ विशांपते विस्रता न वक्तं जानामि जानन्नपिते 
गुणोधान् । यस्यैव योऽपि मथमानकीर्ते स एव तद्वानिति नि्िटटि ॥ ९६ ॥ यशो- 
दयामण्डितकान्तदेहां बाल्येऽपि गोपाननस्य नेता । गोमण्डलं पामि कठेन युक्तः कथं 
न राजन्पुरुषोत्तमोऽपि ॥ ९७ ॥ नक्षत्रमूः प्षत्रकटप्रमतेयेक्तो नमोगैः वट् भोगभानः | 
पुजातरूपोऽपि न याति यस्य समानतां कांचन काञनाद्रिः॥ ९८ ॥ अखण्डिता श- 
क्तिरथोपमानं न खीरं न च्छटरीतिरसि । अग्पटसंदेहविपर्ययम्य कोऽयं तव न्याय- 
नये किवेशः ॥ ९९ ॥ खतः मरका्ञो मनसो महं परमप शक्तिम तथान्यथा धीः | 
न ( ~~ +----~---------- "~ 

1 

१ राधेयम्. दानातिशयेनेयथेः. २ अममः; (पक्षि) चिटोचनः, मुक्तम् ; (पक्षे) त्रेषासुर 
४ गजग्राह्यमागः; (पक्षे) किरणाः. 
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पाठ मोपाटपैकमक्तेरन्यैव नैयायिका तवेयप् ॥ १०० ॥ यस्येषवः सयुगयामिनीषु 

मोतपतिक्षमापतिमोदिरत्नाः । गरृहीतदीपा हव मिन्दते स्म सङ्गान्धकारे रिपुचक्रवाढ् 
॥ १०१ ॥ ठन्प्वा यदन्तःपरमन्दरीणां टावण्यानिःस्यन्दमुपान्तभाजाम् । गृहातत्तारास्र- 

दशैः पयोधिः पीयषमंदर्ञनसौख्यमाप ॥ १०२ ॥ यदि त्रिटोकौ गणनापरा स्यात्तस्या 

समातियदि नायुषः स्यात् । पारे परां गणितं यदि स्याद्रणेयनिःरोषगुणोऽपि सर स्थात् 

॥ १०३ ॥ एतद्यशःक्चीरधिप्रगाहे पतदयगाध वचनं कवानामर । एतदहूणाना गणनाङ्गपात् 

प्र्यथिकीर्तीः वटिकाः सिणौति ॥ १०४ ॥ देवाधिपो वा मुनगाधिपो वा नराधिपो वा 

यदि हैहयः स्याम् । संदरचनं ते गृणकीतनं ते मेवाज्वि ते तदहं विदध्याम् ॥ १०९ ॥ 
अत्यादरादध्ययनं द्विजानामर्थोपटन्ध्या फटवद्धिधाय । क्रतूनतुच्छानवितुं तवेषा मी- 

मांसकराद्यापिकतिः प्रसिद्धा ॥ १०६ ॥ त॒च्छान्तराध्यापसममंनिृष्टमध्यक्षमलयन्तमनि 

च्छतम्ते । अण्यातिमव्यानुगतदिपश्च स्यातिम्थितानिवचनीयरूपा ॥ १०७ ॥ अन्या- 
भमद्गीृतवारिपाणो विङगङ्कमानास्तव दाननीरम् । परम्परं दीनमुखा न के वा देवाः सुमेरु 
शुशुचुः खभृमिम् ॥ १०८ ॥ तवाग्रतो वीर महीमहेन्द्र मन्दं गजाः शद्भषिनो विभान्ति । 
आवासदानादरिमृपतीनामाशान्तशेटा हव सापराधा: ॥ १०९ ॥ कामं रषाः सनित सह 
सखरशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् । नक्षत्रताराग्रहसंकुटापि ्योतिप्मती चन्द्रमसैव 
रात्रिः ॥ ११० ॥ दाख्िदायादगणाधमेन दीनो हिजोऽथेणपदातिसात्छृतः । जागर्ति 
नाथे तयि मो द्विजानां विधि तदेन मुखं मने वृष ॥ १११ ॥ कमरमूतनया वदनाम्बुजे 
वसतु ते कमा करप । वपृपि ते रमनां कमाङ्गनः मरतिदिनं हदये कमटापतिः।॥११२॥ 
उदेति पृतर कुपूमं ततः फं घनोदयः माक्तदनन्तरं पयः । निमित्तनैमित्तिकयोरयं विभि- 
स्तव भसरादस्य पुरस्तु संपदः॥ १ १३॥अनेन सवायिरृताथतारृता हताथिनो कामगवीसुरदरमौ । 
मिथः पयःमचनपह्वाशने परदाय दानम्यसनं समाप्तः ॥११४॥ मयि स्थितिरप्रतयैव कम्यते 
दिगेव तु स्तव्यतया विटङ्खते । इतीव चाप॑ दधदाञगं क्िपन्नयं नयं सम्यगुपादिशष्िषाम् 
॥ ११९ ॥ तरपः कराम्यामृदतोट्यसिज नृपानयं यान्पतत पद्ये | तदीयचडाकरुविन्दर- 

समभि स्फुटेयमेतत्करपादरजना ॥ ११६ ॥ इदं रृपप्राधिमिरसा सतो ऽथिभिमेणिप्ररोहेण 
विभ्य रोहणः । क्रियदिनैरम्बरमावरिप्यते मुधा मुनिर्विन्ध्यमरुद मृधरम् ॥ ११७ ॥ 
दत च गतरानिमृख मनस्तेया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विपः । तमांमि तिष्ठन्ति हि 

ताकदशुमान्न याकदायात्युदयाद्रिमोटिताम् ॥ ११८ ॥ अनेन पर्यापसयताश्रुविन्दनमृक्ताफ- 

9 तरपाधिभिः । चतुदरात्वं छृतवन्कुतः खयं न 
न्नि विद्याम चतुर्देशखयम् ॥ १२० ॥ अमुष्य विद्या रपरना्रनतेकी त्रयीव नीताङ्गगु 
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` णेन विस्तरम् । अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्दीपएथगनयश्रियाम् ॥ १२१ ॥ 
 दिगीशढृन्दांशाविमृतिरीरिता दिशां स कामप्रप्रावरोधिनीप् । बभार शास्राणि दशं हया- 
धिकां निजत्रिनेत्राव्रलगोधिकाम् ॥ १२२ ॥ पैश्रतुभिः सुरते स्थिरीकृते सतेऽमुना के 

“ न तपः प्रपेदिरे । मुषं यदेकाङ्धिकनिष्ठया स्छशन्दधावधर्मोऽपि रशस्तपलिताम् ॥ १२३ ॥ 
स्फुर ्टनुर्निखनतद्वनाश्नुगप्रगस्मद्रष्टिव्ययितस्य संगरे । निजस्य तेनःरिखिनः परःशताः 
वितेनुरद्वारमिवायशः परे ॥ १२४ ॥ अनस्पदग्धारिपुरानरोञ्ज्वलेर्मिजप्रतापिैलयं ज्वल- 

दरव; । म्रदक्षिणीरृलय जयाय सृष्टया रराज नीराननया स राजघः ॥ १२९ ॥ पषितांशुव- 
वियति स ॒तद्रणेमहासिवेग्नः सहचरी बहुम् । दिगङ्गनाङ्गामरणं रणाङ्गणे यराःपटं 
तद्रटचातुरीतुरी ॥ १२६ ॥ प्रतीपमूपैरि किं ततो मिया विरुद्धधर्मरपि भत्तेतोज्छिता | 
अमित्रजिन्मिन्रभिदोजमा स यद्धिारदक्चारदटगप्यवतत ॥ १२७ ॥ अयं दरिद्रो भवि- 
तेति वैधसीं छिपि टटटेऽधिजनस्य जाग्रतीम् । मषा न चकरेऽस्पितकल्पपादपः पमरणीय 
दारिय्दरिद्रतां पः ॥ १२८ ॥ विभज्य मेरुनं यद्िमात्छेतो न सिन्धुरुत्सगनलव्यये- 
मरुः | अमानि तत्तेन निजायशोयुगं दिफाटबदद्राश्िकृराः शिरःस्थितम् ॥ १२९ ॥ अज 
स्रमम्यापरमुपेयुषा समं मृदेव देवः कविना बुधेन च। दधो पटीयान्प्रमयं नयन्नयं दिनेश्वर- 

श्रीरदयं दिने दिने ॥ १६० ॥ अधोविधानाकमहप्रवाख्योः रिरःमु दानादखिलक्षमा- 
भुनाम् । परेदमूध्वं मवतीति वेधप्ा पदं क्रिमस्याङ्गितमृष्वरेवया ॥ १३१ ॥ सदृत्तप 
देवादयं कोऽपि दोनो कणान्धौ विीनो विहीनो गुणेन । भवत्प्र॑निषि सन्निधि प्राप्य 

पीनो बभूवाशु मीनो यथा नीरपूरम् ॥ १३२९ ॥ कति नो विषया निमादिताः कति वा मू- 

मिभृजो न शीलिताः । धरणीधर तावकान्गुणानवधायौनगणं गरं टगरुप् ॥ १३६ ॥ तव 
निलयमुत्मवपरम्परा भवत्वनिशं लमित्थमुपकारसादरः । निजकीर्तिकान्तिकटितोज्ञवले नग- 
त्यथ सत्पुतादिभिरणं सुखं भज ॥ १३४ ॥ अभ्युद्धृता वमुमती दरिं सपुरः क्रोडीकृता 
बखवता बिराजरुकष्मीः । एकत्र जन्मनि छृतं यदनेन रात्ता जन्मत्रये तदकरोत्पुरुषः पृ- 

राणः ॥ १३५ ॥ एकलिधा वप्रपि चेतपि चित्रमच्र देव द्विषां च व्रिहुषां च म्रगीदशां 

च । तापं च संमदरसं च रति च पृष्णन्जोरयोप्पणा च विनयेन च रीटया च ॥ {३६६ ॥ 

दाक्ि प्रमापयति वीर तवोपमानं प्रामाण्यमाप्तवचनेषु परैव जातिः । जातो गृणा गुणगणा- 

श्रयिणो विक्ञेषा वैदोपिकं किमपि दहनमहुतं ते ॥ १३७ ॥ किं कारणं सुक्रविरान मगा 
यदेते व्योमोत्पतन्ति विषिखन्ति भुवं वराहाः । देव तद चकिताः श्रयितुं स्वनातिमेके 
मृगाङ्पगमादिवराहमन्ये ॥ १३८ । संमाव्यमिषटमूरवनाभयदानपृण्यपंमारमस्य वपुरत्र हि 
विस्फुरन्ति । लक्ष्मीश्च सालिकगुण्वटितं च तेजो धश्च मानविजयौ, च पराक्रमश्च 
॥ १३९ ॥ प्रत्यक्षरसुतपुधारसनिर्विधामिराश्षीमिरम्यधिकमृपितमागमानः । गायन्ति क- 
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डकविनिहुतरोमहसेदोमयस्तव गुणनुरनदरकन्याः ॥ १४० ॥ भ्रालमनो ुरधिरोहतनो- 
वासोः कविरीमृसपंरहस्य । यसयाुपकतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः. 
मततं करोऽ ॥ १४१॥ सां ुरगकटशा मधृभानलीं कर दिर वैरिणिते | 

मदृते । अन्यामिथायि तव नाम विमो गहत केनापि तत्र विपमामङरोदव्थाम् ॥ । ४१॥ 
रत्यायोमियमकारिभिरुढतानां दिव्यैः मरमाभिरनपायमयैरूपायेः । शौरिभृनैरि चतुमिरदः 

सद्ा यो लकमीविलाममवो्वनं वमार ॥१४३॥ नानािधप्रहरणेगप संहारे सीरूय दारु- 
णनिनादवतः हारान् | टप्रारिवीरविमरेण वपूधरेयं निषिपररम्भपरिलम्मविधिर्वितीणा॥ १४४॥ 

अन्तःपुरीयपि रणेषु मृतीयमि लं पौरं जनं तव मदा रमणीयते श्रीः । दृष्टः भियामिरमृतच्ु 
निददीमिन््रम॑चारमनत्र भूवि संचरसि क्षितीश ॥ १४५ ॥ राजन्विभान्ति मवतश्चरितानि तानि 
हन्दोयति दधति यानि रपरातटेऽन्तः। धीदोवेडे अतितते उचितानषत्ती आतन्वती विजयप् 
पदमे मातः ॥१४६॥ पौरं मतीयति जनं समरान्तरेऽपमावन्तःपुरीयति विचित्रचरित्रचश्रुः । 
नारीयते समरमीनि ृपाणपणेराटोक्य तम्य चरितानि सपत्नपेना ॥ १४७ ॥ दोभ्यां 
तितीपति तरङ्नवनीमुनंगमादातुमिच्छति कर हरिणाङ्कविम्बम् । मेरु टिटद्कयिषति वमेष 
देव यस्ते गुणानाद्वितुमुद्यममादधाति ॥ १५४८ ॥ हिमरिरिरवमन्तम्ीप्पवप।ररतपु स्तन- 
तपनवनाम्मोहम्यगेक्षीरपानेः । सूखमनुमव राजेस्िपो यान्तु नाशं दिवमकमख्टना- 
दावरीरेणुपङ्ैः ॥ १४९ ॥ विदधत् भरणीया दानमृचचेधेरायां प्रभवतु मुननम्तत्मेरकः पृण्य- 

रीटः | निजपरमतिहीनः केवट मत्छदीनस्वमिह दृष कुलीनः का्यकती विभि॥ १९०॥ 
कवीनां प्॑तापो प्रमणममितो दुगेतिरिति त्रयाणां पत्यं रचयसि न तचचित्रमधिकम् । च- 
तृणा वेदानां व्यरचि नवता वीर मवता द्धिषत्सेनाटीनामयुतमपि रक्षं लमा; ॥ १९१॥ 
पमाने पप्राां सदमि विदां धाञ्नि, धनिनां निकाये नीचानामपि च तरुणीनां परिषदि । 
वयं यत्रैव स्मः क्षणमतिथयम्तत्र छुणुमः स्फुरद्रोमदरेदाः मुमग मवतः पौरुपकथाः॥ १५२॥ 
न रोपो वणौनां न सट परतः प्रत्ययविभिनिपातो नाम्येव कचिदपि न भ्रा: भृतयः | 
गुणो वा वृह्धिवा सततमुपकाराय जगतां मुनेदा्ीषत्ादपि तव समैः पविभिः ॥ ११३॥ 
न मिथ्यावादम्ने नच व्िगुणचचा्मिरतिन वा वाच्यं मिचिद्टचमि न मनाञ्रायिनि 
मतिः । तथाप्येतचचित्रं यदपि जगतीनानिरभना लपतैको रे निगमपरभागाथैनिपुणः 
॥ {९४ ॥ चकोराणां चन्द्रः कृसुमसमयः काननभुवां परजानां भानुः कुवलयकद्म्बं 

मधृिहाम् । मयूराणां मेषः मथयति यथा चेतसि पुं तथास्माकं भीति जनयति तवा - ८ ५ 
"ण ~ +~ +न ध 

~ -----~---------------~- न. 
~~~. 

) गजष्ष भदरिर्लीमुखवारणदानकरशच्दा यथाक्रमं शोभनव्राणनिवारक्रत्रिरणहस्तबोधकाः. हस्तिपक्षे त नमह समद नलङुण्टाष्डवोधकाः ̀ \ उपायानां सतृतानुष्टानमेवायतलं मुजानामाजानुलम्बित्म्. 
र उदाना जनानाम्; (पक्षे) असुराणाम्. ४ सामदानविधिमेदरूपैः; (पक्ष) चतुभिः. ५ रक्षसंल्या- ऋभू: (पक्ष) श्यम्, ६ पाणिनेः, | - । 
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लोकनमिदम् ॥ १९९ ॥ अदातारं दातृप्रवरमनयं विश्वविनयं विदं रूपाव्यं विगतज- 
यिनं विश्वनयिनम् । अकुल्यं कुल्यं लरामहमवदमाहयापरवशान्प्रषावादेत्युक्तिस्वयि खु 
मृषावादिनि मयि ॥ १९६ ॥ यङःस्तोमानुचचैरुपचिनु चकोरप्रणयिनीरसन्नापाण्डिल- 
च्छिदुरशशिधामभ्रमकरान् । अपि चत्तेनोमिस्तमति दामिते रक्षति दिशामप यात्रमिश्री 
नभसि नितरामम्बरमणिः ॥ १९७ ॥ सुराणां पतामो स॒ प्नरतिपुण्येकह्दयो अदस्तस्या- 
स्थाने गुरुरुचितमार्गे स निरतः | करस्तस्यादर्थं वहति शतकोरिमिणयतां स सवेस्वं दाता 
तृणमिव सुरेशं विजयते ॥ १९८ ॥ मनोभूमृग्वासु क्षिपति यदि बाणाविमौ कथं ताभिः 
्षिप्तास्वयि नयनविक्षेपविरिखाः । अथ ज्ञातं ब्रूमः शुणु सुभग शद्गारनहिनीवनक्रीड- 
हंसं स्मरमिव विदुस्त्वां मरगदशः ॥ १५९ ॥ यक्श्चनद्ेरुद्यत्मुरृतनरकल्पद्रुमकरैः परं 
रक्ष्मीगभैद्धिरदहयरतादिफल्यैः ।* निनेदीनाम्भोमिनियततटितक्षारनटधिश्चिरं जीयाञ्जी- 
यादधिधरणि सोऽयं नरपतिः ॥ १६० ॥ अयं मातण्डः फ्रि म खलु तुरगैः सप्तभिरितः 
ङशानुः कं सवाः भसरति दिशो नेष नियतम् । तान्तः कि सक्षान्महिपवहनोऽपरा- 
विति चिरं समारोक्याजौ वां विदधति विकल्पानतिमः ॥ १९१ ॥ तुलाधारो धाता 
वहति वसुधा दूपेपद्वी फणीरः स्यात्परं कनकरशिखरी मीनपटिका । तुखादण्डः 
सत्यं यदि भवति दामोदरगदा तथाप्येपोऽदक्यस्तव गुणप्रमृहस्तृरयितुम् ॥ १६२ ॥ 

न तूणादुद्धरे न गुण्ैटने नाश्रुतिशिखं स्मार्ट ट्टिन वियति न ठक्षये न च भूवि । 
तृणां पर्यल्यस्य क्च न विरिखान्कितु पतितद्धिषदक्षःश्भ्ेरनुमितिरमृन्गोचरयति 
॥ १६३ ॥ अमुप्योवीभतः प्रसमरचमृमिन्धुरभेरेमि मारण्वे व॑मभूमिरव्यायसमये । न 
कम्पन्तामन्तः प्रतिद्रपभटा म्डायतु न तदहधुवक्राम्भोजं मवतु न स तपां कुदिवसः ॥१६४॥ 
यज्ःपूरं दूरं ॑तनु सतनुनेत्रोत्पलवनीतमम्तन्द्राचन्द्रातप तप सहस्राणि शरदाम् । दयं 

चास्तां युप्महुणकथनपीयूषपरलश्रितीत्ङ्घानन्दत्परनरमनङ्का त्रिनगती ॥ १९५ ॥ खम् 
सनिरभिरापः खिद्यते ठोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते दृत्तिरवतरिपरेव । अनुभवति हि मूषा 
पादपस्तीव्रमुप्णं शामयति परितापं छायया संश्रितानाम् ॥ १६६ ॥ नियमयमि कुमाग॑प्र- 

स्थितानात्तदण्डः भरामयसि विवादं कल्पपे रक्षणाय । अतनुषु विभवेषु त्तातयः सन्त 
नाम चाये तु परिममात्त बन्धुरं प्रजानाम् ॥ १६७ ॥ अभिमतफद्टदाता त्रं च कस्प- 

दमश्च भकटमिह् विदोषं कंचनोदाहरामः । कथमिव मधरोक्तिप्रमसमानमिश्रं तुख्यति 
सुरशाखी देव दानं चदीयम् ॥ १६८ ॥ अक्राण्डधृतमानसत्यवमितोत्सवः सारमेरकाण्ड 
पटुताण्डवैरपि शिखण्डिनां मण्ड्ठेः । दिशः समवलोकिताः मरमनिमरमोमद्गवतभुवरू 
थिनीरजनिभूरनःस्यामलाः ॥ १६९१ सहस्रकरप्रणाच्चिखिटजन्तुवकराग्बुनपरकाराकरणा- 

~~ ~ -----~---~ त म म 

१ परिमाणपाचरताम् परिमाणपापाणः. ३ संधान, ४ आक्णान्तम्. ५ गन्धैः. ६ प्रसारिण 

७ केररीकरः ८ नीहरकटि 
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दथ प्रनैरितेनोवधात् । दर्रतिितदधरसिलमूपसूडामणिर्जगन्मणिरहमेण्जगद 1 
म्तः समम् ॥ १७० ॥ यजशःकिरणपोरणीतूकितरोदिणीवलम लया क्षणमुरीकष्यते जगि 
यो दरिद्रो जनः । पयोधरमहीधंरे नटति तस्य वामभ्रुवां रणत्कनककिद्गिणीकरएवण देव 
स्मरः | १७१ ॥ यमः प्रतिमहीभृतां हृतवहोऽमि तन्ना पता सु युषिष्ठिर धनप- ` 

तिर्धनाकाह्िणा् । गृहं शरणमिच्छतां कुटिशकीरिमिर्निमितं लमक दह् मूतर बहुविधो 

विधात्रा छतः ॥ १७२ ॥ आटोकन्तमरतिहततमोदढत्तरासां प्रजाना तुल्या्चागस्तृव च तः 

वितश्राथिकारो मतो नः । तिष्ठत्येकः क्षणमधिपतिज्योतिषां म्योममध्ये षष्ठे काटे चमपि 

लमते देव विश्रानितमदः ॥ १७६ ॥ अध्याक्रान्ता वसतिरमूनाप्याश्रमे सवेभोग्ये रक्षायो- 

गाद्यमपि तपः परतवहं संचिनोति । अस्यापि यां दाति वरिनश्रारणटन्डगीतः पण्यः 

शब्दो म॒निरिति मुहुः वलं राजपूर्वः ॥ १७४ ॥ नेतचित्रं यद्यमुदेधि्यामसरीमां धरि. 

वरमेकः छत्रो नगरपरिवपरागुवाहर्मनक्ति । आशंसन्ते समितिषु सुराः सक्तवैरा हि दै- 

सयरम्यामिज्ये घनुपि विजयं पौरुहूते च वज्रे ॥ १७९ ॥ जातुं ोकानिव परिणतः की- 
यवान्रवेदः क्षात्रो धर्मः श्रित ह्व तनुं ् रह्मकोपस्य मुध्ये । प्रामथ्यौनामिव समुदयः 
संचयो वा गुणानामाविर्भय स्थित हव जगलयुण्यनिमाणरारिः ॥ १७६ ॥ देषन्ते यजनित- 
जलधरध्वानमेते तरंगा ममि पदैयेदपि च मृहृदक्षिणेराटिखन्ति । यानीत्पुक्यं यदपि च- 
ठनाद्वारपेव्य्रयनिि वदेण्डद्धितयवदयगा तत्समग्रा जयश्रीः ॥ १७७ ॥ दष्टः साक्षादपु- 
रविजयी नाकिनां चक्रवती मात्स्यो न्यायः कथयति यथा वारूणीदण्डनीतेः । पाताडेन्दराद- 
हिमयमथाम्त्येव नित्यानुपक्तं तन्नः पुण्यैरजनि भवता वीर राजन्वती भूः ॥ १७८॥ यत्कीत्या 

धवटीकतं त्रिभुवनं मृल्यां नगन्मोहितं मत्तयेशः परितोपितः म॒चस्तिरानन्दिताः सजना: । 
पर्णाशा बहवः कृता वितरणर्येन तया याचकामस्तस्मे सर्वगृणाश्रयाय मवते दीर्वीयुरा- 
शाम्महे ॥ १७९ ॥ दाने कस्पतरुनये मुरगुरुः काव्ये कविस्तेनति भ्ोदगीप्मरवि- 
धनं धनपतिः सये द्यायां रितिः । मम्मी सरितापतिर्निरुपमे श्ये सुमद्रापतिः श्री- 

ा्पमरतिमही पतिरयं जीयात्दखं समाः ॥ १८० ॥ विद्धन्मानमहम वैरिकमटाप्तकोच- 
चन्दर दुगामागंणनीटलोहित समित्स्वीकासेश्वानर । सलप्रीतिविधानदक्च विजयप्राग्मा- 
वभीम प्रभो प्राज्यं वरवीर वत्मरशातं पररिवमुचैः करियाः ॥ १८१ ॥ हस्तन्यस्तकृरो- 

रके त्वयिन मू सर्वप्रहा वेपते देवागारतया स॒ काजनगिरिथित्ते न भत भयम् । अन्ना- 

† दिषनिहषभितुकङुखाव्थ नदृस्थाशया वेपन्ते मददन्तिनः परममी भूमीपते तावकाः 
॥ (^९ ॥ अिभशवहूमव्कलमरण्यानेन कैवनागितः सल्सित्तिदानमानि कथमप्या- 
~ ~ ~~ ~~ ^ 

ब 
~~ 

१ रोकाटोकपर्मतपर्यन्त र = 5 प्र ^ तस्यः र एन ४ सक्षात्, ५ पुच्छस्य, € कथात, ५ शतमत्न, < व्ययामावादुपचीयमानस्य, ९५ टनतयेति मावः ५० दानरोण्डे 
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शतां स कल्पद्रुमः । आस्ते निर््ययरत्नसंपदुदयोदय्रः कथं याचकश्रेणीवजनदुयशोनिबिडि 
त्रीस्तु रत्नाचलः ॥१८३॥ देव त्वत्करनीरदे दिरि दिशि मरारब्धपुण्योन्नतो चश्चत्कङ्ू- 
णरत्नकान्तितडिति स्वणारमृतं वति । स्फीता कौतितरंगिणी समभवन्तृ्ता गुणग्रामम्: पूर्ण 
चाथिपररः श्म विदुषां दारिद्दावानटः ॥ १८४॥ देव तामे्मानदाननिहितैर्थैः रुता- 
थींतत्रेराक्यं फलमारभङ्गरिराः कल्पद्रुमो निर॑दति । दैद्च्छेदनवेदनाविरमणात्ं जातस 
स्यस्थितिः प्राचीनव्रणिताङ्गेहणतया श्रीरोहैणः स्तोति च ॥ १८९ ॥ गण्डो पाण्डिमपा- 
तनस्तनिमसात्पक््मावली बाप्पपात्कीरः पञ्जरसान्मनोऽपि हरमात्कण्ठोऽपि कैवल्यपरात् 1 
आसन्देव चपूवरेण्य भवतः प्रल्ययिवामभ्रुवां कोदण्डे 'प॑रिवेषभानि विजयश्रीप्ताधने ' योधने 

॥ १८६९ ॥ देव तवं मलयाचटोऽपि भवतः श्रीर्खण्डशाखी म॒जम्तस्मिन्कालमजंगमो निव- 

पति कर्जच्छपाणच्छछात् । एष खङ्गमनगेटं रिपतरुकन्येषु संवटयन्दीपेव्योमतरिप्रारि 
निमलयदोनिमेकिमून्यश्चति ॥ १८७॥ कपूरमतिपन्थिनो हिमगिरियावाग्रसंवर्षिणः क्षीराम्भो- 
निथिमभ्यगर्मनयिना गङ्ञोषसर्वकपाः । खच्छन्दं हरिचन्दनदयुतितुदः कुनदेन्दुमंवादिनम्त- 
स्यासन्नरविन्दकन्दरुचयोऽनेके गणाः केचन ॥ १८८ ॥ मन्ये स्परोमणि तवेनमतलं पाणि 
दिजाम्यैने दुभणान्यपि मि्षभाटफलकान्यासन्मुवणानि यत् । तचत्रं परमत्र मित्र मवता 
दत्ताः खदस्तादिमा दुषणी न मुवर्णतामुपगताः कुदरास्ु मुद्राः कथम् ॥ १८९॥ संतततश्रमहा- 
रिशीतरतले पृण्याश्रमालंकृतावुद्यदैवदवानटेन करिति विह तरूणां चये । सद्यो वै सुवणै- 
वारिद विभो खणाम्बधाराम्ततो विश्वव्यापियज्ञाः रिरोऽवनिमृतामाक्रम्य नन्दानिशम् 
॥ १९०॥ इन्दम्वद्यशपा जितोऽवनिपते मापतांनिषिम्नेनमा कन्दरा वपुषा मुधाजरनिषि- 

वीचोविलासेन च ! तथ्यं तै जयशीलमेतदधुना वदानमदेन्ययोर्मध्ये कँ नु विनेप्यतीति विषये 
दोायते मे मनः ॥ १९१ ॥ यः ष्ठं युधि ददौयलरिभटश्रेणीपु यो वक्रतामस्मिन्ेव त्रिभि 
यश्च किरति करर्वनि निष्ठरः । दोषं तम्य तथाविधम्य मजतश्रापम्य गृहन्गुणं व्रिम्यानः 

परमेष एव नृपतिः सीमा गणग्राहिणाम् ॥ १९९ ॥ देव तं जय यम्य राजति महारा 

कु चोचं कृटं छारीवाञ्द नमं चेदिवनितानाभागमभोर मनः } आभाराकदातस्तृता मतिर 

पिर्गेहिकच्यामदा कणादैरतिनिष्टुरो रणरमः कीरीमृणामं यशः ॥ १९६ ॥ त कर पी 

१ टजासंवरणोपायासंमवादिति मावः. ८ पानीयम्. ३ जल्मोवरदधि प्राप्ता. ४ गुणममहभमिः. 

५ अनुपमदानाय न्यस्तैः सुव्णादिभिः. € ग्रतस्तया रनिन सत्र याचकाः सफर्टीङरता अतस्तन्फलानां गृह 

याटवः करेऽपि च नासनिति भावः, ० खनित्रः; ८ नित्रणतया. ९ पर्वत. 4० यतस्तत्र मर्षा 

सरत्नतया रलाधिनोऽभावान्न करेविदपि विदा्येत इति भावः. ११ सेनाप्रधान. १? पररििषो मण्डटीकरणं 

धनुषस्तं भजते सेवतेऽसौ परितरेपमाक्तसिम त्राते मनि. कणान्तमाक्षणेन कुण्डन प्राति सतीर्थः. १३ रणे. 

१४ चन्दनवरक्षःः १५ खङ्गः, १६ ग्रधेच्छम्. १४५ रिपुमस्तकेण्विति यावत्. १८ कतरुकृम्. १९ यथा 

कश्चन सपस्तशस्कन्ये संवदनं वु्न्स्ं कञ्चुकं परियजति तथा लत्कृपाणाहिः चन्ुतरुस्कन्धेषु संश्िप्य गश 

कलुकं मुञ्रतीति भावरः 
२१ 
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थनाम्त एव हि परं धात्रीफलं भुजते तेषां द्वारि मैदन्तानिनिवहाततरेव ठ्न्धा क्षिति 
भतममटंछतं निनककलं करवा बहु नमे ये दृष्टाः परमेश्वरेण मवता रुष्टेन तुष्टेन 

॥ {९४ ॥ साराङ्कसय प्माकुरीरृतमतेरयन्तनिस्तेनपसिन्ा्गस्य विकम्पमानहृदयस्य {२ 

दमन्योर्भश् । टजां संयजतः क्रमं विमृशतो विाबन्टूस्यतः रो योऽथिजनस्य वृर 

नपरो मा मृत ते विद्धा ॥ १९९ ॥ नो कामः प्रतिहन्यते मणयिषु सरेऽपि नाथ ल 

मेवाधःकरप वपं द्विरमना व्याला न ते वमाः । नो वहयस्तव मूतेयो न च तनु 

नदान्ग्रहव्यग्र नो विषमा च दकत्मथ च स्यातः कषितावीश्वरः ॥ १९६ ॥ संरामाङ्ग' 

मागनेन मवता चपि तमारोपिते देवाकर्णय येन येन सहमा यद्यत्पमासादितम् । कोद; 

शराः शरैररिशिरम्तेनापि मृमण्डटं तेन त्वं भवता च की्तिरतुटा कीया च रोकत्र 
॥ १९७ ॥ हारानाहर देव चन्द्रधवदान्नो चेत्पयेयेस्ती संमते चयि सैन्यवारणगणेमः 

्रिकषोमितम् । मिन्द्रारुणमम्ब॒ मेवपटटीषीतोज्छितं शुक्तिप खस्पेरेव दिनैः करिप्यसि : 

हीमाताग्रमक्ताफलाम् ॥ १९८ ॥ छृप्णतं घनमण्डरस्य गलितं रं मुशे वद्िपां विद्युद् 

म जगाम तावकमति गनिभेवहृन्दरभिम् । वरटिस्वत्परिपन्थिपाथिववधृनेतरेपु चक्रे स्थिति च। 
ते वमुधाधिनाथ बनमित्कोदण्डकान्तिः श्रिता ॥ १९९ ॥ नालिङ्निति कुचदयं भवदिभमं 

तङगकुम्मदवयत्रासाद्रेणिरतामु नैव दधति परीति तवामिभ्रमात् । भरुमङ्गानमवदीयदुधेरधनुप्र 
न्या मजन्ते न ते वेरिक्षोणिमृजो निजाम्ब॒नदशां भूमण्डटाखण्डल ॥ २०० ॥ अस्य क्षं 
णिपतेः पराधपरया रक्ीरताः पंस्यया प्र॑तताच्षुरवेशषयमाणवषिरश्राव्याः क्रलकीर्तयः 
गीयन्ते स्वरमष्टमं कट्यता जातेन वन्ध्योदरान्मूकानां प्रकरेण कमरमणीदुगधोदर रेषा 

॥ २०१ ॥ दारं शद्धिभिरावरतं बहिरपि प्रसित्नगण्ठेगजेरन्तः कशवुकिभिः स्फुरन्मणिधंरे, 
ध्यासिता मृमयः । आक्रान्तं महिषीभिरेव दायनं वद्धिष्धिषां मन्दिरे राजनतैव चिस्तनमर० 
यिनी शुन्धऽपि राज्यस्थितिः ॥ २०९ ॥ शौयं केमरिणा परोपकरणं कल्पदवमेणापितं ट 
ण्यं मकरध्वजेन च शरचमद्रेण गुप्र यशः । धर्यं ते कमटाविपेन विपुलं माम्भीर्यमम्भोधिन 
1. केवलमिदं तत्केन नो तिदह ॥ २०६३ ॥ कामं कामप्रमस््मत्र जगा 
ए्याति5(ति_यत्सवदा रुधणेव महीपते तव धनुःपाण्डित्यमन्याटशम् । तं यम्मिन्विरि९ 
विमु्पि तमेवोदिश्य मुक्तत्रपं यव्य्तञवमुदरतसणहमहो धावन्त देवाङ्गनाः ॥ २०४ ॥ स्त 

१६२ 

१ शपौनमेव धनं येषाम्; (पक्ष) के परिव्यां पीनधनाः पृष्टवनाः २ आमटक्रीफलम् ; (पक्षे) पर 
५ ग्यनि “ ३ नदति पदच्छेदः. गजाश्वममहाः; (वक्षि) वाजिनिवहा अश्रसम्हा नदन्ति हेषि, 
वनतायवः. ८ क्षयः; (क्षि) मूमिः. ५ समटं सदोषं कृतम्; (पर्ष) सम्पगठकृतम्. ९ गुद्धमूमिम् ५७ स सनते ९ प्रध॑स्यामतिक्रान्तया. ˆ १५ अन्धः. अस्य ज्ञोऽत नास्ती 
6 स 0 9 ३ ॥ १ ॥ सक्धाग्भिः; (पक्ष) गण्डकः, १५ द्वार * १९ प्रामपिक्तल्लीभिः; (पक्षे) महिपल्लीभिः. 



[भ०३ सामान्यराजप्ररमा । १६३ 

दुण्ठितमुद्ेस्तव भैस्तेन दविषत्तुभरुवख्ाणाय तयि योनिताजरिपरं काकूक्तिमातन्वते । त्रा 
. णं दूरत एव तिष्ठतु मनस्तापं तया दृष्तं तद्भम्भीर वदामि कृष्यमि न चेत्ाधोरयं क 
क्रमः ॥ २०९ ॥ कोदण्डस्तव हस्तगो हृदि वटलर्तिम्तव द्वेषिणां लं दाता रभसेन म्भ 
णगणस्तानेव संसेवते । देव लं तु जयस्यमित्रमनिशं ते यानित वैकुण्ठतां संग्रामे तव भपते 
महदिदं चित्रे समाटोक्यते ॥ २०६ ॥ मेदिन्यां विषमेपुरिलनदिनं शङ्खारवीरोयचा्य 
श्रीजगतीपतिः कमरदकषरनाम नो गीयते । हाय्यायां च रणाङ्गणे च पतिताः सीदनि निश्च 
तनाः कामिन्यश्च विरोधिनश्च शतयो येनामूना खण्डिताः ॥ ९०७ ॥ दोदण्डद्यकुण्डटी- 
रृतटपत्कोदण्डचण्डांशुगध्वम्तोदण्डविपक्षमण्डटमथ चां वीक्ष्य मध्येरणम् । वल्द्राण्डिवमू- 
ककाण्डवल्यञ्वाखावदीताण्डवभ्रदयत्वाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न क्षितीशः स्मरेत् ॥२०८॥ 
को दण्डं न ददाति दैव मवते कोदण्डमातन्वते को नारातिमुपेति पारमृदधेः कोणारुणे टो 
चने | का कुञान्तरमेत्य वैरितरुणी काकुं न वा भाषते राजन्गर्जति वारणे तव प्रः को 
वा रणे वत॑ताप् ॥ २०९ ॥ दष्टा मण्डटमध्यरस्नमधुरिदेतण्डगक्षम्फृरत्तत्कोद्ण्डटपल्केषु 
टहरी; को न क्षमाखण्डल । स्वारात्ताण्डवमागकाण्डवनभग्धाराज्वटत्वाण्डवक्रध्यत्पाण्डव- 
काण्डवपेमतुटे व्रह्माण्डवत्म स्मरेत् ॥ २१० ॥ आलानं जयकुखरम्य दृषदां मेतृ्िपदा 
रिषेः पवोद्धिः करवाटर्चण्टमहमो टीटोपधानं श्रियः । मंत्रामामृतसागरभ्रमथनक्री दाविधौ 
मन्दरो राजन्राजति वैरिराजवनितविधव्यदम्ते भुजः ॥ २११ ॥ टत्रण्योकपि स॒प्रतापग- 
रिमण्यम्रेप्रे लयागिनां देव त्रस्यवनीमरक्षममुने निप्पाद्िते वेधमा । टृन्दुः कि तितः 
किमेष विहितः पपा किमुत्पादितं चिन॑तारत्नमहौ युैव किममी चष्टाः ुलक्षामृतः 
॥ २१२ ॥ नानामृषणमूपितः मरतिभयापात्रं भूता स्थितिरमाराप्क्तकरो भवाधिकरनिमरी- 
रृताश्चदहिपः । शाश्वत्संगतमापमानमुकुयो भिघुप्रवृद्धादरम्ं राजेन्द्र रिपुस्तवापरि नितं 

मे दः परं मेदरत् ॥ २१३ ॥ प्रल्यावासकसजतां म्रथमतस्तां योदुमुत्कण्ठिता योधास्ते 
ऽभिसूता मनागरिचमूः खाधीननाथा स्थिता । मील्या प्रोपितभतृक। समभवसत्मायकैः 
खण्डिता दूरादन्तरिता विधाय कलहं हा विप्रट्व्वा रिये ॥ २१४॥ प्रामाण्यं खत एव 
नेव परतो वित्ञायते मानता शब्दस्यापि यथाधता स्तुतिवचोरदमेनोरत्तयः । व्श्व्याप- 

^ भ 

कतां गतो न च महानन्यो भ्रमः क्रापिते नास्ते देव मते क्रिमम्ति भवतः रास्रेपुनन्ता- 
(न 

मा 

१ बन्धनस्तम्भः. २ अनेनास्य मेतोरविनश्वरलं सूचितम्. ३ उदयाचटः. ४ पूयः, ५ व्रिरो- 

इनठीला. ५ गथा क्षीरान्िमन्धने मन्दगचलस्तथा सद्ामाग्रतसागमव्रिटोहने लद्ुनःः यथ्ाचतत्रा 

' म्रुतपत्पननं तथात्र य॒दा इति भवः ग्रतस्वमेव व्रिमटसकटलटावण्यग्रहमतस्त्पुरः सक्रस्रुस्य चन्द्रस्य 

लावण्यमयसेन घटनं व्य्ैतेवेति मावः. ८ प्रतः पषा लल्मतापगग्मिरक्षां मपि नाप्नोतीति भावः, ९ यर 

शिन्तारलस्यायं प्रमान ययाचक्रयाचितार्थान्पं सय एत्र प्रणं मवति तच सच एव भव्रतीति, अतश्न्ता- 

मण्युतत्तिरभरेति भावः. १० ग्रतः प्रथ्वीमारस्तया मुजाभ्यामेव धारितो ऽतस्तदुतपत्तिव्यर्धति भावः. 
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यते ॥ २१५ ॥ प्रामाण्यं परतः खतोऽपि भवतो वित्तायते सन्मते भूमीन्द्र मचरक्षणस्थिर- 

तया वर्णाधिरं स्थापिताः । सतेकपदीश्वरोऽपि न प्रं व्रते मवानीश्वरं तत्तेयायिकनाय- 
कस्य भवतो मीमांमकलं कुतः ॥ २१६ ॥ एकं वस्तु यदस्ति विश्वजनतानन्दमरमोदात्मकं 

सलं त्वमसीति वाक्यमसिरं य्येव विश्राम्यति । तवामाकण्यं न किचिदन्यदवनीशुङ्खर 
भो मन्यते य्याप्त जनकादिकीतिजनके कि ज्ञानमीमांसया ॥ २१७ ॥ वद्वाणेषुं यमो 
जयेपु नियमो पति स्थिरं चामनं भ्रान्तौ श्वाप्रविनिग्रहो गुणगणे मत्याहतिः श्रीमतः । 
ध्यानं दटिनि धारणा च धरणधरमे समाधियेतस्तन्निविण्णहदः किमीश्वरपरे वाञ्छन्ति पात- 
ञ्जे ॥ २१८ ॥ दृष्टान्तो न तवाम्ति वाचि न च ते संदेहटेशः कचिद्टयाजोक्तिनं क- 
दापि दास्कटनं नेवानुमाने रुचिः । पतामान्यं च विरोपवन्न मनुपे नाक्षेपबदधिमनाण्याघरा- 
तोऽपि न वा मुमेऽप्यथ कथं प्राहित्यतरफल्नता ॥ २१९. ॥ मेघो माति जठेन गौस्तु पय- 
सा विहन्मुखं मापया तारुण्येन च कामिनी मधुरया वाण्या पिकः खं जात् । माडिन्या- 
चयनं श्रिया च सदनं ताम्बररागान्मृखं ब्रह्माण्डं सकटं वया नरपते भाति स्म चित्रं म- 
हत् ॥ २२० ॥ दारिद्रोपहतो यथा घनधनं चान्द्री चकोरः मभां कामातैस्तरुणीं श्षुधाप- 
रिगतः सह्य त्नं भाजनम् । सच्छिप्यः सुगुरु वियोगविधुरो वतो यथा मातरं तदः 
सततं स्मरामि मनसा मद्रत्सटाग्श्रीमतः ॥ २२१ ॥ टक्ष्मीम्ते सदने सदा विहरतां वित्ते 
च चिन्तामणिः स्व्नम्तव गोकुटे सुरतरुश्राराममृमौ तव । वाणी ते वदने दया नयन- 
योदानं करे चान्वहं विप्णुश्चेतपि ते मतिश्च वसतां कीर्तिश्च टोकत्रये ॥ २२२ ॥ गङ्ल- 
यल्यसितापगा फणिगणः हपीयति श्रीपतिः श्रीकण्टीयति कैरवीयति कटं नीटोत्पटानां 
च पे। कपूरीयति कञ्जटं पिककुटं टीटामराटीयति खःकुम्भीयति कुम्मिनामपि घा 
तत्कीतिम॑तः ॥ २२३ ॥ ट््मम्ते हदि भारती च वदने मौटौ सदा केशवश्चण्डी 
ते भृनदण्डयोगुणनिथे भह कुबेरर्थितिः । चित्तं नाथ तवास्तु धर्मसदने दानपरसङ्गः करे 
सवस्ति विपदः मयान्तु विपिने लं दीग्नीवी भव ॥ २२४ ॥ आयुस्ते नरवीर व्रत 
सदा हेमम्तरत्रियैपा दकानां परियवनो भव सदा हेमनतपूरयो यथा । लोकानां मयवर्भनो 
भवे सदा हेमन्ततोयं यथा नाशं यान्तु तवारयोऽपि सततं हेमन्तपदं यथा ॥ २२९ ॥ 
४५ पहत ४ मयथिपीमन्तनीचुः कजलकालिकामिव धनुरमवींकिणर्यामि- | 1 8 । | 6 । यदोः कनया ¦ पीता इवास्तं 
.९.॥ सोन्दयं मदनादपि मथयति परौदिभिकरप पुरा भत्तारं मदनारिमप्यधर- 

पदाम् कोड् । मृगधलं मदनारिमोटिशशिनोऽप्यत्कषमारम्बते मर्तस्तत्किमसो 

गणोत्कधिणा 0 ह अ ध ^ ततताद्पुटपाकशोधितमिव प्रापतं 
निः्तरतारं यशः ॥ २२८ ॥ 



[१०३ पामान्यराजप्रशंसा । १६१ 

' दैयास्यं नेकतयास्थितं श्रंतिगणं जैन्मी न वल्मीकतो नाभौ नीभवमच्युतस्य पुमहद्राप्यं च 
` नौभाषिषम् । चित्रार्थां न वृहत्कभा्मचकथं रमत्राम्णि नापरं रुव लद्रणदृन्दव्णनमहं कर्प 
कथं शक्कुयाम् ॥ २९९ ॥ एकामृत्कमुमायुपेषुधिरिव मव्यक्तपद्धावरी जेतुमे्गलपारिकेव 
पुरकेरन्या कपोटस्थटी । टोलाक्षं प्षणमात्रभाविविरहडशामहां प्रयतो द्रागाकर्णयतश्च 
वीर भवतः मौढाहवाउम्बरम् ॥ २६० ॥ येषां दोषमेव दुषैटतया ते संमतासौरपि प्रायः 
केवरनीतिरीतिरारणेः कायं करिमूरवीशवरः । ये ्षमाशक्र पुनः पराक्रमनयखवीकारकान्तक्रमास्ते 
स्युर्नैव मवादरालिजगति दिताः पवित्राः परम् ॥ २६१ ॥ अत्युच्चाः परितः स्फुरनित गि- 
रयः स्फारास्तथाम्भोधयस्तानेतानपि सिभ्रती किमपि न छन्तासि तुभ्यं नमः । आश्रयेण मुहु 
महुः स्तुतिमिति मम्तोमि यावतुवस्तावद्वि्दिमां सतस्तव भुजो वाचस्ततो मृद्रिताः॥२६२॥ 
येषां कण्ठपरिग्रहमरणयितां संमराप्य धौराषरस्तीक्ष्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि › नहं पराप- 

ति च| तेषां संगररदगसक्तमनसां राज्ञां चया भूपते पांशनां पट्टैः प्रसाधनविभिनिवतयते कौ 
तुकप् ॥२२२॥ द्वेप्याकीर्तिकंटिन्दरोटपुतया नदस्य यदोद्धयीकीिश्रेणिमयी समागममगा- 
रङ्गा रणप्राङ्कणे | तत्तस्मिनिविनिमज्य वीह नमरेररम्मि रम्भापरीरम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्री- 
डादराटम्बरः ॥२३४॥ अभ्मिन्दिजिजयोद्यते पतिरयं मे स्तादिति ध्यायति कभ्पं माचिक- 
मावरम्चति रिपृक्षोणीन्द्रादारा धरा । अस्येवामिमखं निपत्य समरे याम्यद्विह्यं निन 
पस्था माखति दयते ्रिमयः मरत्ययिमिः पाथिः ॥ २३५ ॥ विद्राणे र॑णचतरादरिगिणे 
त्रस्ते समस्ते पुनः कोपात्कोऽपि निवतते यदि मटः कीत्य गतुद्रटः । आगच्छन्नपि 
पमुखं विर्ुलतामेवाधिगच्छयपं द्रगितच्छरिकारयेण ठंणिति चिन्नापमपच्छरराः॥ २६९॥ 
हिला दैर्यरिपोररः स्वभवनं दुन्यलदोपस्फुटामीदनकटकीटदत्रिभमितच्छत्रीभवत्कोम्तमम् । 
उभ्ञि्ला निजप्म पद्यमपि तद्ययक्वनदीरृतं टृतातन्तुभिरन्तरद्य मुनयः शरीरस्य व्िश्रा- 
म्यति ॥ २६७ ॥ सिन्धोनर््रभयं पवित्रमरजत्ततकीरपितो दुतं यतर लान्ति जगन्ति मनि 
कवयः के वा नं रवर्चयमाः। यद्विनदुश्रियमिन्दुरति जटं चाविदय दधयेतरो यस्यासौ" 
जल्देवतास्फटिकिमूनोगतिं गिश्वरः ॥ २३८ ॥ युद्धा चामिमुखं रणस्य चरणम्थवोदमी- 

8 1) 

१ अनेकराखार्पेण न व्िस्तारितवान्. तत्कतां व्यासो न मतरामीन्यथः. २ वेदममदम्. ३ नाहं वा- 

स्मीक्रिरिवर्थः. ४ नाहे चतुमख दयैः. ५ नाहं सनि उयप्र; ६ नाहं गुणाह्य दधः. ७ इनदर. 
८ नाहं वाचक््यतिरियथः. ° विस्तीर्णाः, १० खङ्गम्. ११ तैटादि; (पक्ष) मित्रचम्. १६ गमु- 

नया. १३ क्ष्नियमटैः. १४ एतद्विगेधिनां मरणमेव इग्णमिति भत्र. १५ अंत्यातिकरि मृक्म्पे सा- 
विकोतेक्षाः १६ प्रप्नोति. १५ उरध्वटोकरम्. १८ आसत्नम्रुयोगदिचमण्डलं सच्छिद्रमिव दद्यते, 
१९ पूधेमण्डले. २० रणाङ्गणात्. २१ प्रसिद्धः, २२ प्राद्मखतम्; (पक्ष) त्रिगतमुखलम्, २३2. 

णिति कशिदनुकरणशव्दः, २४ विष्णोः. , २५ रिक्ततादोषः. ६ तन्तुवायकीटाः, २७ बद्धम्. 
२८ ठक्ष्मीः. २५ भत् जयशीलम्. ततोस्प्यधिकमियधः, ३० खातम्. ३१ सर्वेऽपि कवयो मौनिनो 

भवान्ति. वणैयितुमशक्यतलादिति मावः, ३९ सावण्यादद्दयः, ३३ इन्दुः, २४ दिवरिङ्गः, ३५ अमुष्य. 



१९६ सुमापितरतमाण्डागारम् क 
यस्य वा अदान्तः खपरान्तरं निपततामुनमुच्य बाणावीः । ठिन्नं वावनतीभवस्निजमिय 

विन्नं मेणाथवा राज्ञानेन हटाद्विरोदितैमभूदूमावरीणां िरः ॥ ९३२९ ॥ रज्ञामस्य रातेन 

कि कल्यतो हति शतघ्ी केतं र्ेरक्षमिदो टरौव जयतः पद्यानि द्रिरटम् । कर 

सपेरच्छिदः करमपि नो शक्यं पथेन वा ततस॑स्थापगम् विनास्ति न गतिः काचिद्रतैत 
पाम् ॥ २४० ॥ क्षीरोदन्वदपः परमथ्य रमथिदिरेऽमरेनिमिते लीक्रम्यं सृजतस्तदस्य 

यक्षः श्षीरोदभिहासनम् । केषां नाजनि वा जनेन जगतामतत्कवितरागरतलातःमोतपि 

पासकणकटपीमानामिपकोत्मवः ॥ २४१ ॥ निखिराघ्रुट्तारिवारणवटाकुम्भास्थिकृूय- 

फस्थानायकरमोक्तिवो क्रकरः कैरस्य नायं करः । उन्ीतश्चतुरनगपेन्यसमरलंकतुरग- 

लरलणामु क्षितिषु क्षिपन्निव यदशःक्षोणीजधीनव्रनम्, ॥ २४२ ॥ यत्कस्यामपि भनु 

मान्न ककृभि स्मेमनमाटम्बते जातं यद्वनकाननैकदारणमरापतिन दावाग्निना । एषैतहुनते 
जमा व्िजितयोम्तावत्तयोरौचिती'` धिक्तं वाडवमम्भमि द्विपिमिया येन परविष्टं पून 
॥ २४६ ॥ आत्मन्यस्य मृचितीकृतगृणम्याहोतरामौचिती यद्रात्रान्तरवजनादजनयदूजानि- 
रेष दिपाम् । मृोऽदंक्रियते स्मयेन चदा स्कन्धो न यश्रानमत्तन्ममोणि ददं प 
मिदटकर्माणवाणत्रनः ॥ २४४ ॥ य॒द्रतुः कुस्तेऽभिपिर्णनमयं शक्रो भवः सा ध्रवं दिग्दा- 

हैस्वि मस्मभिमघवता सषटषतीदैटना । इमोमा वत सरध्यवटनटनं जि तरतं द्रागिति 
लषोणी खेलति मृतिरवपुपोऽखणृषटिमध्यायिया ॥ २४९ ॥ प्रगितद्वपृरामवेन्ह सृजत 
सुः ममग्रस्तिणां कोपः शोपमगादगाधनगतीरिस्पेऽप्यनल्पायितः । निःदोपद्यतिमण्ड- 
रव्ययवरादीपहमरेप वा दापः केशमयः किमन्धतमसम्तमिस्ततो निमित: ॥ २४६ ॥ 
म्यारिप्रकरः शरश्च ठृपतः सस्ये पतन्तावृभौ मी्कारं च न संमग्नो रचयतः ्ैभ्पं च 

न प्राप्तः । तदुक्तं न पूनरनिदरत्तिरुभयोजांगति यरन्मक्योरेकस्तत् मिनक्ति मिधभपरश्रा- 
मित्रमिलदतम् ॥ २४७ ॥ एतस्योन्नतपवैकमेङृतिनसैरोक्यनदामणेः शंमब्ह्मप्रदरम- 

१ नमामवन्. २ भार्ण. ३ प्रिवतितम्. ८ आयुधम्. ५ अटम्. ६५ खक्षसंव्या; (प्क्ष) श- 
यम् । १ पर्नस्याः (क्ष) अव्नानि. < प््र्ल्याभिः. २ शचरुन्छिदः, १० परा्संस्यया (पर्ष) 

पररपामदमणामधन. ११ एकत्वादिः; (पक्ष) द्रम्. १२ व्रिटोख्य मथनोदृतो निजलो दधिक्षीर- 
धकाः १४ सपरान्तर. १५ सपान्तरापादानेन क्षीराव्धावभावं गमिते सीलं १९ स्तरेनाक्रमणाथम् 
1७ प्रणी, १८ स्रः. १९ संघातः. २० गतेप्रक्ःः २१ स्थाणिनः. 
सक्षितः. २४ सेचरत्. २५ करृष्टामु. २६ वपन्निव, २७ ब्रक्षः, 
३० चिल्. ३१ अररजटं सहजद्रेमि तस्मिन. ३२९ समाहूतगुणस्य, 
३८ १ २५ अमोघबाण इत्यथः. ३६ सेनयामिशनम् २७ धृतभस्मानुटेपना. ३८ मा अमात्र. ३९ सुलभः, ४० गुगपत ४१ दुःखामावाष् (पक्षे) निगत्यभावात ४२ भयाभावात्; (पक्षे) स्परयागाभावात्. ४३ अगमादिति भाव (पक्ष) प्रयक्षारिति भावः, थ संसारादित्यथः; (पक्ष) चापदियथः, ८५ सूयम्; (पक्ष) ग्रधाश्रतम् 

| | 

२२ मूः, २३ उ- 
२८ सूर्यः. २९ स्थितम्. 

३३ दण्डनमकरोदिःयथः. 
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मृतयः सतुत न शक्ता यदि । देवः पन्नगनायको मगवती वाणी खयं चेऽ्नडा सौन्दर्यस्य 
निरूपणे वद् कथं शक्तो भवेन्मानवः ॥ २४८ ॥ अर्धं दानकैरिणा गिरिनयाप्य्षं हर- 
स्याहतं देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहरामावे सैमुन्भीरति । गङ्भा सागरमम्बरं शिकला शे 
पश्च एथ्वीतरं सवत्तलमधीश्वरत्मगमसां मां च भिक्षाटनम् ॥ २४९ ॥ अन्यास्ता गु- 
णरत्नरोर्हेणमुबो धन्या मृदन्येव सता संभाराः खल तैऽन्य एव विधिना थरेव सृष्टो युवा । 
श्रीमत्कान्तिनुषां षां करतछात्छ्ीणां नितम्बस्थलादृष्टे यत्र पतन्ति मृढमनसतामस्राणि व- 
स्राणि च ॥२५०॥ यटेष्टोऽपनि तदा ्छारपतितपरासप्रहारो युपि स्फीतासूप्रखतिपारटीरुत- 

पुरोभागः परान्दारयन्। तेषां दुःपहकामदेहदहनपरोदूतनेत्रा्रटञ्वालाटीभरमारुरे पुररिपाव- 
तं गतं कौतुकम् ॥२९१॥ येऽणुलं मनसि सके वितरणे रीत्या कयापि स्फुटं काणादाचरण- 

स्य तत्समुचितं मन्ये प्रतिक्ष्मागताप् । न्यायामिज्ञतमोऽपि यत्मथयपते चित्ते महं निजे 
मोमापतामतपक्षपातत इदं मन्ये वयाङ्गीरृतम् ॥ २५२ ॥ य टन्धाश्रयमायतः फलभूतं 
कुवन्ति किचिह्ूणं वर्षो वारिमूचो न कस्य विदितास्ते कममीमांसकाः । आलोच्यैव नि- 
राश्रयान्फलमेरेः संबन्धतः सद्रुणाञ्श्रीमद्राम तव्ादतं पृनरिदं मीमांपरकतं स्तुमः 
॥२९३॥ व्रेटोक्याभयलयकेन मवता वीरेण विस्मारितः पञ्जीभृतमृहूतेमण्डटधनुःपाण्डिल्य- 
माखण्डटः । करि चाजसरमखापितेन हविषा संफुमांपोमत्सवीङ्खीणवरी विलृप्तनयनन्यृहः 
कथे वतेते ॥ २५४ ॥ कलयक्षोणिरुहोऽयमिलयनुदिनं ममी म्यते कामोऽपराविति कामि- 
नीभिरमितशित्ते चिरं चिन्मे । श्रीनारायण एव केवलमिति प्रेम्णा श्रिया ध्यायसे वं 
कालोऽयमिति प्रतिक्षितिधररेकोऽप्यनेकात्मम्त् ॥ २९५ ॥ नीतिखीमकुरो जयध्वजनवस्त- 
म्म प्रतापांशुमतपृव दिक्परिपन्थिमृषतिमहामपनपगीवागुरा । उदयतपुण्यरताटवाटमतनृन्त्त- 
्विर्पीटानकं यः श्रीकेटिनिक्रेतनं गृणमणिश्रेणी नवीनाक्रः ॥ २५६ ॥ रत्नान्यम्बुधितीय- 
गभमगमन्मेरुः म॒राग्दरिश्चिये खीयाङ्क कमा निधाय विदधे निद्रां हरि्नीरधो । यम्मिन्दि 
त्सति भरि दातरि वरणां माटस्थटे दपि व्रीडानप्ररिराः कमण्डदृमयं जग्राह माघ 
विधिः ॥ २९७ ॥ टक्ष्मीशचन्न सरखती तदभयं यद्यस्ति नोदारता प्ता चेतत्रितयं भवेच्च 
कुहचित्पुण्येरगण्येरपि । मौजन्यं न वरिजम्भते तदपि चेन्नास्तेऽवकरुता मतिस्तत्र्वं प्र 
मेश्वरस्य पया वय्येव संभाव्यते ॥ २५८ ॥ शत्रणां यमदण्डतां म्रगदशां कंदपको- 
दण्डतां गीवाणद्रुमभावमयिविदुपां मध्ये त्रयाणामिति । आश्चयं मनुनेन््रत्न भवतो य- 
द्ाहुदण्डद्वयं नानां गतमेकरमेव जगतां मध्ये जयाणामिति ॥ २५१९ ॥ रक्तेनेव वि 
चनेन केरुणारत्नाकरेण तया द्यन्ते नरदेवरत्न सुद्धां व्दिपिणो नो दषाः) कि 
सिक्ताः प्रथमं सुधामिरमवन्दावानरैः कि परैः पूवं पविता; कुतः करिमप्रे भस्मत्मामा- 

१ हरिणा, हरिदिगतमकस्मकस्य विप्रस्य परमद २ प्रकादामने. ६ पतर्ताविशेपरौ, ४ आलान 
गजवबन्धनस्तम्भः. ५ दयासागरेण 
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दितपर ॥ २६० ॥ या ाक्ावख्यानि बाहुयुगले कण्ठे च काच्जं मन्यन्ते ऋहमूषणानि 

विता दीनद्धिजानां पुरा । ता माणिक्यचितानि देमव्यानयुज्छन्ति मुक्तालनं 

ददानकीखपते लस्यागसीायितम् ॥ २६१ ॥ मेररगतो हिमाख्यगिरिः मलेयरूगो- 
मवने श्रीमहजेऽपि याचकमयात्सीणलमुनमीरति । के पीनं कतवान्हरोऽपि भगवा- 
विष्णुर सेवते वारं राशिरेयतामुपगतः कौ नाम दातुं क्षमः ॥ १६२ ॥ कल्याणं भक्ता 
यः प्रमरतां धर्मः सदा वेतां संपत्तिः मरथतां प्रजा प्रणमतां दानृक्षयो नायताम्. | 

वाकयं संवदतां वपुः प्रभवतां क्ष्मीपतिः प्रीयतामायु्ते शरदां शातं विजयतां दानाय दीष 

यपे ॥ २६३ ॥ दैवाङ्शमद्या निगडितो दारिद्यदन्ताव्यो वाचा पुन्दरयाचेया मम 

कुतो गङ्खवगाहेत्सवः । अम्युत्याननमच्छियार्धवटनमानोऽपि दानोत्तरो दीेयं मवता वयं तु 
दृषा मू्धानमध्यामिताः ॥ २६४ ॥ पदा सद्मनि केशवस्य गहने रत्नानि रत्नाकरे 
टमाह्र्दिमपानुना व्यवहितः सग पुराणां तरुः । जम्बुद्यीपधरामु भूमिपतयो जाम्बनदैदै- 
मदाम्वं तावत्मकटाप्तयेऽमि मटमो मार्मेह्ठजानामिह ॥ २६९ ॥ राजत्तभ्युदयोऽस्तु जीव 
दारदां साग्रं शतं तेऽरयो रोगेयानतु ख्यं यश्चःशशधरः काष्ठाप् देदीप्यताम् । शिष्टान्पाहि 
मुधान्तय प्रणतििरदह्यधिनां खं म्रदा वाणी ते वदने रमा प्रतिदिनं गेहे मुने स्ताञ्जयः 
॥ २९६ ॥ प्रभ्रयच्छरतिमस्तकः भरविगठतपद्रणविपरस्थितिनैरयत्छाङ्गवटः प्रनष्टवचनमा- 
रमावप्णमृतिः। वृदोऽतयन्तमयं खयं कटिमहाम्टेच्छेन निर्ृचितो धर्मः संति चाल्यते 
ते कराटम्बन मृमीपते ॥ २९७ ॥ बन्दी वरप द्धिषां मगद्स्ताः पदयतां प्रेयपां 
शटिम्यनति म्णयनित टान्ति परितश्रुम्बन्ति ते सैनिकाः । अस्माकं सुद्तैदनोनिपतितोऽस्यौ- 
चित्यतारांनिषे विश्वस्ता वरिपदोऽसिलास्तद्िति तैः प्रयथिभिः स्तूयते ॥ २६८ ॥ दिवा 
चामुपरोधशुन्यमनमां मन्ये न मौलिः पर टनाव्जनमन्तरेण न रमामन्यत्र संदद्यते । यस्त्यागं 
तनुतेतरां मृखडातरत्याभ्रितायाः श्रियः प्राप्य लागकृतावमाननमपि त्येव यम्याः स्थितिः 

॥ ९९९ ॥ धमं पार्य नन्दय द्विनगणान्रामं ्माराधय परल्गिक्षितिपारमृरुहवनं निर 
मृन्मृटय | कान्ताचित्तमराजमोभगवने गरङ्खतमापरादय स्फीतां कौिमेपोकनयिनीमाकल- 

मकरल्पय ॥ २७० ॥ एश्वयं नहृषम्य रमृविषयश्रद्ा दशास्यस्य सा शौर्यं श्रीर- 
नायकस्य सहनं गाम्मीमम्ोनिभेः । दात्रं अचिर्णयोरिह जगलेकत्र चेतस्तदा 

किति हस्तायमाभुती मुभा वीरम मो न ४ त 
वीर लितिपाट ते मुरचितं दानो्मे । र | काते ८५ ॥ ६ ५ 
त पः भ हिवि ननि ज सिमा न खेदाम्भोऽपि हिरण्यगभेवपुषि न ~----- 

) अन्ड: पादग्रा. 
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खापाय संत्राप्ततः ॥ २७३ ॥ राजानः शरिमाखरान्वयभुवः के के न संजङ्िरे भीरं 
पुनरेकमेव हि मुवस्तां वीर मन्यामहे । येनाङ्गं परिगर्य कुन्तटमथारृप्य व्युदस्यायतं चों 
माप्य च मध्यदेदामप्कृत्काच्यां करः प्रापितः ॥ २७४ ॥ खान्ते पैभवमस्ति नेव परतः 
प्रामाण्यनिषीरणं नेवातदति तत्मकारकमतिर्नवोपमानं तव । वदेरोषु विभाति न च्छल- 
कथा नो वा क्ृचित्संशयः श्रीवीर प्रथिता कथं पुनरियं नेयायिकलप्रथा ॥ २७९ ॥ 
वीर क्षीरपमुद्रपान्द्रर्हरीटावण्यलक्ष्मीमुषस्तत्कीर्तप्तुलनां म्रगाङ्कमलिनो धत्तां कथं च- 
रमाः । स्यदितखदरातिपीषरिखरमोदृतदूवाङ्रम्रापव्यग्रमतिः पतेचदि पृनस्तस्याहग- 
दायी म्रगः॥ २७६ ॥ श्रीमहीर महीमहेन्द्र भवतः प्रस्थानकालोद्रवदादित््वनिभी- 
तमानुहरयो द्रागम्बरं रागमन् । तसमित्नेवमुपद्रवे किल विपयेस्तं समस्तं सतेर्ययाः 
प्तरथाङ्खमेकमपदः सूतश्चिरादुद्रमः ॥ २७७ ॥ गरव्रन्थिलगुजरज्वरकरः कणीरक- 
णाटवीदावामिद्रविडन्द्रवीयेदलनो गेडनद्रनिद्राहरः । हम्मीरममदामदाटपरलसद्ूनतैनस्त- 
म्भनः प्रस्थाने तव वीर डिण्डिमिचमत्कारः समुज्जुम्भते ॥ २७८ ॥ चिन्तागम्भीरकृ- 
पादनवरतचलदूरिशोकारघटग्याकृष्टं निश्वसन्यः एथुनयनव्रटीयन्त्रनिगक्तधारम् । नापा 

वेरप्रणाटीविषमपथपतद्राप्पपानीयमेता देव वद्ेरिना्यः कुचकलदरायुगेनान्वहं पंवहनित 
॥ २७९ ॥ तत्मारव्धमरचण्डर्रधननिर्धनितारातिवीरातिरेककीठत्कीराद्कुस्यौवटिमिरन- 
मत ॑यन्दमाकन्दमू्वी । दम्भोरिस्तम्भभासदुन भूनगनगद्रतैरामतैरेनां तेनायं मृप्रि रल- 
सुतिततिमिपतः शोभते शोणेमावः ॥ २८० ॥ आमरीदासीममूमीवलयमटयनालेपनेपथ्य- 
कीतिः सर्षकूपारपारीसदनजनवनोद्ीतचापप्रतापः । वीरादस्मात्परः कः पदयुगयुगपत्याति- 
मूपातिमूयश्चूडारत्नोडुपत्नीरकरपरिचरणामन्दनन्दच्रवेन्दुः ॥ २९८१ ॥ एतेनोरटत्तकण्टप्र- 
तिपुमटमटारब्धनास्याद्ुतानां कष्टं द्रष्टैव नामृदरवि समरसमाटोक्रिखोकास्पदेऽपि । अश्रैरसै 
रवेगेः° सत्सुरषुरटीमहुपक्षु्यमानक्षम्ोततिष्ठदन्धंकरणरणधुररेणुधारान्धकारात्॥ २८२॥ 
मन्दोदधतैः रिरोभिमणिमरगृरुभिः प्रौदरोमाखदण्डम्फायचनिरमोकसंधिप्रमरदविगलत्मंमदसेद 
प्राः । जिहायुग्माभिपृणोननविषमसमुरीणैवणामिरामं वेकञेदङ्कमाजा मूनगयुवतयस्वद्ु- 
णानुद्रणनिि ॥ २८६ ॥ आ रेलन्द्राच्छिलान्तःस्वलितसुरभुनीशीकराप्ारशीतादा तीरा- 
न्ेकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्याणेवस्य । आगल्यागत्य॒भीतिप्रणतन्पशतैः शश्वदेव 
क्रियन्ते चूडारत्नांशुगमीस्तव चरणयुगस्याङ्कटीरन्धमागाः ॥ २८४ ॥ श्रावेश्रावं चदीयं 
गुणगणमसिदं सवेदा याच्केम्यस्वताप्ताभीप्ितेम्यः सकटविषयजं मृपवर्गं॑विहाय । 

१ अश्वाः, >\ जटमागः, ३ सङ्कामः. ४ विनाहं प्राप्ताः “^ रुधिनदी. ^ श्रणयः., ७ क्ष 

र्णम्. < वननम्, ९ रोषस्य. १० रक्तता. ११ समुद्रपरतीगणाम्. १६ निरन्तरम्. १६३ अं- 
दावः; (पक्ष) स्ताः. १४ छिन्नकष्डः, १५ नर्तकः, १६ गुद्धक्षकजनारयरेऽपि. १५ अमन्दः 
१८ सुगसंचांः, १९ सपदि. २० सच्मानात. 

२२ 
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ततोऽहं भापठमिच्छविडुधतिटकतां लत्पमीषेऽतिदूरादायातस्तं शतायुभेव कुरु च तथा ` 

येन नान्यं भजेऽहम् ॥ २८९ ॥ विद्यावन्तो विनीताः परसममभिप्तमं वाक्मपन्ेषु जी 
वाः के वा नैवारमनो त्रिजगति विततां कीतिवष्ठीमतदछीम् । तेषामाधारमावं भुवनभरमृतो 
बिभ्रतो ये सने ते त॒ तरैटोक्यतुङ्का विमटफ़टनुषः खःपति खस्पयन्ति ॥ २८६ ॥ व- 
ऋम्भोमं ररखलतयधिवप्तति सदा शो एवाधरस्ते बाहुः काकुत्सयवी्यस्मरतिकरणपटुदं 
िणप्ते समुद्रः । वीहिन्यः पारश्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुघन्यभीकष्णं खच्छेऽन्तमो 
नैमेऽसिन्कथमवनिपते तेऽम्बुपानामिलापः ॥ २८७ ॥ केचिदरद्ाः सहेटं निजमवनगता 
मोचिताः केऽपि केचिदरहाद्ेहान्तराणि क्षणमपि गमिताः केऽपि नीता निबन्धम् । इवा 
हला च केचित्मतिपदमदयं प्रापिता व्यथमावं क्षोणीनाथस्य तस्योच्नतभुजपरिषेनारयः 
पारयश्च ॥ २८८ ॥ उचैः कल्याणवाही करजितवसुधः सवेदा पूर्णकामो विख्यातः करण 
वृस्या न च वचि कटुशचित्रपाकानुभावी । कोषापेक्षी परस्मादुचितवहुकथस्तत्परः पुण्य- 
लके चित्रं राजाधिराज तमिव तव रिपुस्तत्र कम्पं प्रतीमः ॥ २८९ ॥ उत्पत्युतपन्न- 
रिष्टा विविधगुणगणा यत्र यान्ति प्रतिष्ठां बाधेन प्राक्तनानां न च नियमविधिनापि सं 
स्याथेदाने । उदः सवत्र यस्य स्फ़रति च सकः सत्य एवा्वादो मीमांसामावमश्चत्यमि- 
नवमधरना मृतिरषा तदीया ॥ २९० ॥ हेटाप्रस्थानवेटाहतएथुएतनादन्दमिष्वानधाराधारा- 

वाहिप्रसङ्गादममदपपरृत्मम्रमभ्रान्तमित्ताः । दवादाक्रुिताङ्गं तिगरितनयनस्पन्दमिन्दी- 
वराक्या टीयन्ते वद्विपृणां निनग्रहवटभीचारचित्राङ्गनाम ॥ २९१ ॥ श्रीरण्ठाप्रक्तह- 

स्तोऽधिगतमणिगणः रोरावाम्यस्तवरिद्यो टावण्यध्वम्तकामो कविननमिदितौ योवनात्तमर- 
कामः । आद्तक्षोणिदण्डो द्विनवशरृतधीः कङ्कणाहारयक्तः स श्रीमान्वीर वीर तमिव 
तेव रिपुस्तत्र मुक्तादिवणः ॥ २९२ ॥ टोकानां मानमात्रं मनुनजनरतिम्वंममदाद्चिरकषो 
राज्ञामाप्रच्दक्षः छृतममयरुचिमेण्डितो वीरवर; । कायलच्यीनकेतः करकटितयवा कोप- 
मानेर्विहीनः श्रीमद्धीराधिरान तमिव तव रिपुस्तत्र मन्दं प्रतीमः ॥ २९३ ॥ वादानाश्ा- 
युक्तो नगरृतमतिर्योवनाक्रान्तदेहः संग्रामपराप्तधेर्या न विदटितस्ची राजलक्ष्यातिहीन; । 
नित्यं दारासमम्थः प्रसरतनुनिभो यः मुभिक्षानुवर्तो श्रीमद्वीराधिरान ल्वमिव तव रिपिस्तत्र 

मुक््वदिवणेः ॥ २९४ ॥ श्रीवीर चद्रिपृणां रणदिरपि शरमिननशीरपाङ्गकाणां वीरवद 
तानां दिवमधिकरपदमन्फोपरण्णीर्यमाजाम् । ये दिव्याङ्गनानां मुवि कचनिचयो प्रक्षय 
दारापताप्रीपश्रान्यारिवीरभ्रमकृरिहदामास्तिरावतेते स्म ॥ २९५ ॥ 

न न व्ल = > ~~~ +~ ~ --#- - ------- 

१ वाणी; (क्ष) नदीत्रिरेष आरक्तं व नदद्िपः, ३ मुद्राभिः सहितः; (पक्ष) अन्धिः, 
४ सेना; (पक्षे) नयः. ५ अन्तःकरणे; (पक्ष) सगोभिरेे. ५६ अष्टापदाल्यक्रीडनकस्य गुटिकाः, ५ क- 
कारस्थाने प्रकारम्. < दृट् पद्य रतुपक्ष आय्षरत्यागः., ९ अत्र प्ये मकरारस्याने दकारः पठनीयः, 
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विरिषए्राजपरशसा । 
अकरः ॥ हस्ताम्भोजारिमाला नखदारिरुचिररयामलच्छायवीचि्तेनोऽमेषृमधारा वि- 

तरणकरिणो गण्डदानप्रणाटी । वैरिश्रीवेणिदण्डो टवणिमसरमीबाख्दवाल्वह्यी वेह्ठलम्भो- 
धरश्रीरकबरधरणीपाटपाणो र्पाणः ॥ १ ॥ वीर तं कामुकं नेदकबर कलयस्युग्रटक्ारधो- 
पं दूरे सद्यः कलङ्का इव परणिमृतो यान्ति कङ्करेषाः। शाङ्कापन्नश्च कि कारणमिति मन 

पा भ्रान्तिपदङ्कायितेन लक््ाहंकारमङ्कद्धिसृ नति ग्रहिणी किच लङ्कभिनाथः ॥२॥ 
कणीटं देहि कणीभिकविभिविहितत्याग लाटं ल्लरमरोत्तङघ द्राविदं वा परनलमुनवनप्रौदिमा- 
गादरादम् । प्रस्फृजेदरमरं वा दलितरिपुतधगमं वेदर्भकं वा गाजी राजीवदृ्टे कुंशशतमथवा 
दाहजछछाल्दीन ॥ २ ॥ गाजीनछ्ाुदरीन क्ितिपकटमणे द्राक््याणे प्रतीते प्रेयस्यः प्रा- 
रभन्ते तरदतरगतिव्याकुटा मङ्गलानि । नेत्राम्भःपरपूरणस्तनकलशमुतन्यम्तवालप्रवाय खरल्य- 
नमक्ताकटापच्युतक्चकुमुमच्छद्मनाकीर्णटानाः ॥ ४ ॥ 

अनङ्भीमः ॥ एथ्वी श्रीमदनङ्मीम महती तदेनं वारिधिः पीतोऽपो कटशोद्रवेन 
मुनिना मर व्योमि सद्योतवत् । तदिप्णोदेन्जाधिराथजयिनः पूर्णं पदं नामतवहेनशरेनमि त 
तते तव मदा चत्तो महाच्नापरः ॥ 4 ॥ 

अर्जुनेन ॥ आयानम्ते समीपं तव गुणविमानमण्डितो वादृकती काव्ये भव्ये हि 
रेवामवविगतरमे रुग्युगे रोपहता । नाहं जाने चिकित्सां सकलगुणनिपे दु॑रिदरवरोगे श्री- 
मद्राजाजुनिन्द्र मवररमपि यने कल्पिता मा सिकित्मा ॥ ६ ॥ 

कण; ॥ म॑मे हारावापिर्न्यनयुगरे कङ्कणमरो नितम्बे पत्राटी म॑तिहकमभृत्पाणि- 
गुगटम् । अरण्ये श्रीकणं लद्रियुवतीनां विधिवशादपू्वोऽयं भृपाधरिषिरहह जातः किमधु- 
ना॥७॥ चं द्ित्राणि पदानि गच्छमि महीमृठद्य यानि दिपस्वं बाणान्दश्पन्च 
मुमि परे सर्वाणि शखाण्यपि । ते देवीर्प॑तयस्वदसखनिहताम्तं मानुषीणां पतिभिन्दा 
तेषु कथं म्नुतिम्तव कथं श्रीकणं निर्णयताम् ॥८॥ ठोकेशः कर्णरानादुतकनक- 
मयस्तावकरौनप्रतापाद्रह्याण्डानां समृ द्रव टव भविनेतयेव मंमाठ्य यत्नात् । तम्यापि छाव- 
नार्थं जनियिनिकरे स्यथतामत्र यति देव चद्रैरिनारीनयननयनननिमं नीरथीभ ॥ ९॥ 
श्रीकणे प्रौदतेजाः प्रवररिपुवदप्ह्यमंनापदक्षो नायं श्रीमत्तापो जगति विमति श्रीम- 
हाराज कितु । मन्येऽहं केरिकेनानुपमिनमहमा नृनन्व्गसृषटवृल्छृष्टः शृष्ट एष प्रवरन- 
रकरी भास्करोऽमोौ द्वितीयः ॥ १० ॥ 

कणाटवसुंधराधिपः ॥ मागाः त्युकारकातरविया कतण्यमाकर्णैय श्रीक्णारवमूथ- 
~= => म ~ न न न न न न 

१ अकपास्यतर नामान्ताम् मवे हाहा उति रवस्य शन्दप्यावापिः, 3 नयनगुगटे कमद्कं नघ 

कणस्तेषां भरः, ४ नितम्बे पत्राणामादटि „ पठिः ५ तिलक ् रक्षटम्विपाणियुगरम, ६ त्रिणि 
५ देवा्गनस्वामिनः, 



१७२ सुमापितरबरमाण्डागारप् । भ०६] 

राभिपुधातिक्तानि पृक्तानि नः। वण्यन्ते कति नाम नाभवनदीदावभ्निविन्ध्यादवीरध्यामा- 

रुतनिद्वीरमरभृतयस्तेम्यः किमाप्तं मया ॥ ११ ॥ 
करिङ्े्रः ॥ आयु्दानमहोत्सवस्य विनतक्षोणीमृतां मू्तिमानिवश्वापरो नयनोत्सवो 

प्रगदशां कीर्तः प्रकाङ्चः परः । आनन्दः कटिताकतिः मुमनपतां वीरश्रियो जीवितं ध्स्येष 

निवेतनं विनयते वीरः कटिद्े्रः ॥ १२॥ धम्मि नवमलिकापरमुदयो हस्ते मिताम्भोरुहं 
हारः कण्ठते पयोधरयुग श्रीखण्डटेपो घनः । एकोऽपि त्रिकटिद्गमुमितिक तत्कीतिरा- 

शिर्ययौ नानामण्डनतां पुरेदरपुरीवामभ्रुवां विग्रहे ॥ १६ ॥ 

कस्याणदासः ॥ की्िखगतरंगिणीहिमगिरिषिद्यानयीरङ्गमूलवण्याग्रतमाजनं रकषि- 
कतावहीरसाटद्रमः । कान्तापङ्गमगस्थरी तरुणतालक्षमीविलापराम्बुजं जीयाद्धिश्वविमृषणं 
नरपतिः कल्याणदासामिधः ॥ १४ ॥ 

काविलेन्रः ॥ विस्फार्य व्योमगङ्गावण्दुरुकहरीकैतवात्केपरारीरैमम्तिप्कदेरो हिम- 
करकपदटान्मण्डलीकत पुच्छम् । दि दागारव्भरम्बम्तत विद्या कर पररी काबिेन्द्र बह्मा- 
ण्टारण्यतीभीगिरिगहनदरीसंम्रमी बध्रमीति ॥ १५ ॥ वेदागुदछद्भय हैदादलितधरणिभृदा- 
हिनीकोपिपुरेरुदरेलत्काविरेनद्र मरबटजलनिधिः छावनायोजनृम्भे । स्यान्मन्ना मेदिनीयं मब- 
टभुनवलमरौरतचन्द्रहामज्वाखामिः संततं चेन्न दहति वडवावीतिहोत्रोवधेता ॥ १६ ॥ 

कार्पीर्यः ॥ काष्ठानुपद्कात्परिवरभमाने जाञ्रत्मतापञ्वकने तदीये । श्रीकार्तवीयं मरसभं 
परतनिति मरत्ययिषटथ्वीपतयः पतङ्गाः ॥ १५ ॥ 

कुपुमेन््रसाहिः ॥ वीर श्रीकृपुमेनद्रसाहिदपतेः प्रोदमरतापो वरः कन्या काचनमाद्व- 
क्षितिपतेः साप्राजटक्ष्मीरियम् । तस्या वेषकरम्रहम्य समये तत्कुम्भसंस्थापनं करत मण्डपवन्धनं 
विरचितुं विप्रा वर्यं प्रेषिताः ॥ १८ ॥ 

कृष्णः ॥ श्रीरुप्ण त्त्तपेन प्रतप्ताङ्ी्दिगङ्नाः । रिणजा वीजयन्त्येव कणैता्ठः 
पुनः पुनः ॥ १९. ॥ मन्येऽरण्ये कुटगिरिगुहागहरे पयन्ती विद्धा दर्भः किमपि चरणे 
वासुदेवस्य कीर्तिः । इन्दो कुन्दे कुमुदमुकुटे चामरे चन्दने वा द्वा दसा मृदुनि पुरतः 
पादमेषा प्रयाति ॥ २० ॥ स्षीरक्षाितपाचजन्यकिरणश्रीगर्वसर्वकपाः श्रीरृप्णा्जुनसा- 
रथेऽपुररिपो लत्कीतिविस्फूतेयः । केटान्ति हिमाचटन्ति विकमत्ुन्दन्ति कन्दन्ति च 
पीरोदनति हटायुधन्ति विडुधाहारन्ति हीरन्ति च ॥ २१ ॥ वद्राहोडुतधूल्यः करिकर- 
निकरैः सीकराश्च परयुक्ता व्योम व्यापुः समन्ताद्युमुकुटमणे तत्र पङ्ोदुतोऽभूत् । आग- 
च्छदिः सुरैः क्षमां तव मजनकते स्फाटिकीमिः रिलाभिर्दधः पन्थास्तदानीं सुरमरिदिति तं 
मानवा मानयन्ति ॥ २२॥ 
-----------------------------~~_{£---~-~--~-~-~~---~-~~-~--~--~--~- 

१ धृताकरारः, २ स्थानम्. 
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गुजेराथीशः ॥ #छिन्दि बूहि कम्भोदरव जरुधिरहं नाम गृहाति कस्मच्छत्रोमे नमै- 
दाहं खमि कथमहो मत्सपलन्याश्र नाम । मारिन्यं ब्रूहि कि ते भविरलविगलत्कजकैमी- 
लवीनां नेत्राम्भोभिः किमा समजनि कुपितो गुजराणामधीशः ॥ २३ ॥ 

चोलेन्द्रः ॥ लत्सद्गखण्डितरतपत्नविासिनीनां मृषा मवन्त्यमिनवा मुकनकवीर । नेमे 
ङ्कणमथोरुपु पेत्रवह्ठी चेलेन्दरसिह तिटकं करपछवेषु ॥ २४ ॥ सिषानिमखरीति स्तनक- 
लद्युगे चुम्बितं चरीकैसतत्रासो्छाप्षटीराः किसट्यमनप्ता पाणयः कीरदष्टाः । तछलोपा- 
यापन्त्यः पिकनिनदथिया ताडिताः काकटोकैरित्थं चोखेन्द्रसिह वदरिम्रगदृशां नाप्यरण्यं 
शरण्यम् ॥ २९ ॥ 

जगहेवः ॥ चक्रः पच्छ पान्थं कथय मम ससे नाम्तिम क्कापि देशो वम्तुंनो यत्न 
रात्रिर्भवति भुवि खगायेति स प्रत्युवच । नीते मेरो समाप्ति कनकवित्रणेः श्रीजगहेवनामरा 
र्येऽनन्तितेऽस्मिन्कतिपयदिवमेवौसरादवेतसष्टिः ॥ २६ ॥ 

जनकः ॥ याघातः कामुकस्य श्रयति करतटं कण्ठमौकारनादम्तेनो भाति प्रतापा- 
भिधमवनितले ज्योतिरात्मीयमन्तः । राभ्यं पिहापनश्रीः शममपि परमं वक्ति पद्मासनश्री- 
षां ते यृयमेते निमिकुल्कुमुदानन्दचन्द्रा नरन्राः ॥ २७ ॥ 

दरपतिरायः ॥ चन्द्रं चन्द्र्भचृडं चतुरुदधिचयं चन्द्रिकां चन्द्रकान्तं चावद्ीरोचना- 
नतं चमरसहचरीबाटमारोचयं च । सर्वीकरषेनि दर्वकिरतिखकमपि ध्वम्तमुर्वतिभीति सव्व 

थिप्रम्थितास्ते रदटपतिग्रहिणि चद्यशस्तोममोमाः ॥ २८ ॥ 
दशरथः ॥ चिरादक्ष्णोनौज्ं शमयति समस्तामुरवधूकनारृिक्र ाप्रसममुमगे भावुक - 

भूनः । त्रिदोकीनद्वारोज्ज्वलमहजतेना मनुकृलम्रपृतिः भूत्राम्णो विनयमहृचा दशरथः 
॥ २९ ॥ यस्थोद्यदूनदण्डचण्डिमवरत्कोदण्डटीटायितमिप्पीते दनुनेन्द्रचन्द्रकदनाभृवष्ठरी- 
विभ्रमे ! टक््मीमखविपाटलक्षतमयीमाटम्बने केवलं परटोमीकरजङ्करव्यतिकरदाखण्डलीयं 
वपुः ॥ ३० ॥ 

दिषटीन्दरचूडामणिः ॥ राजेति क्षणदाकरं विजयते दानोरुलक्ष्मीरिनि स्वनौगं ब्रहुवाहि- 
नीपतिरिति क्षीरोदमास्कन्दति । दुगाधीडा इति स्फुटे पुररिपुं विदि मोगोद्ररश्रीरिवर्हति 
वासुकि खयद्पा दिछीन्द्रचूडामणिः ॥ ६१ ॥ 

नाना ॥ जयश्चियः कृपाणीयं वेणी नानास्यभृपतैः । अस्यां करगृटीतायाममावमि- 
मुखी तव ॥ ६२ ॥ 
जक १०००७०५० १ 

१ नर्मदायाः समुद्रस्य च पेवादोऽयम्. २, यमुनाश्रान्या समुद्रेण कराछिन्दीदयुक्तं कोपात्साकृतं नर्मदाया 
उत्ताम् हे कुम्भोद्भव अगस्यमुने, बहिः इति. ३ शवरः, ८ जन्कणम्; (यक्ष) वलयम्. ५ पत्र 
गक्ता; (क्ष) पत्रिकराग्चना. ५ तिलयुक्तं कं जठम्; पक्ष) ठटाटमृपणम्. अ दठपर्तिगयः क्िनृप- 
स्तव्पत्नीतबोधनम्. ८ दन्द्रघ्य. 
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निजामकाहः ॥ टपतिनिजाम तवाहुतचरणापणवहलपीडामिः । रचयति बहिर र्त 
नामरुणध्वजक्ैतवादवनिः ॥ ३३ ॥ धरणिधर निजामदाह युप्मत्करकरवालकरालकाल- 
स्मः । द्िषदमुषवनं निपीय पीनो दिशि दिशि मृति कञ्चुकं यशस्ते ॥ ३४ ॥ अरतकट- 

कषोटकमकटयापङ्करवचरचटदिति स्फुटं स्फुटति मेदिनी कषैरम् । निजामधरणीपतौ वल- 
ति कौतुकाडम्बरादिदं भुवनमण्डलं द्रदरीदरीदयेहो ॥ ३९ ॥ क्षोणीकाम निजामशाह 

मवतः परोदैः मतापानेद्रीमेव द्रवरूपतामुपगते चामीकराणां चये । भरश्यदवाप्वधामधोरणि 

महूमैजद्रह्ामणि त्रस्यत्कामिनि निःपतदनितलं मेरोः पमुन्मीरति ॥ ३६ ॥ क्षोणीकाम 
निजाम तावकभजं लब्ध्वा भुजंगीश्वरं जानीमः करवाटकालमुनगी किं नाम गमिण्यमभूत् । 

मत्तेमन्दरविमिन्नकुम्भविदलन्मुक्ताकलापच्छलादच्छांमण्डपरम्परामधिरणं सूते स्शटुरन्ती महः 

॥ ३७ ॥ वाहव्यूहणुरक्षतां वसुमती संवीक्ष्य मूच्छीवती भेरक्नाङुतिचञ्चरेन पयसा वारां 
निधिः सिञ्चति । दिग्बाा तनुते निजामदरपतेवतं पताकांशुकैषृरीषोरणिरश्विनीमुतमिव 
षं दिवं धावति ॥ ३८ ॥ विहदरोष्ठीगरिष्ठ प्रतिमटदमन श्रीनिजाम प्रतीमः कृता व- 

त्की्तिगाथां वहति गणविधि पद्मयोनिः कटिन्या । वक्रारेखा गुरूणाममृतकरकलटां कञुम- 
छीमरालाः शुद्धा रेवा खघरूनां विमभुनगनभोनिन्नगादन्तिदन्ताः ॥ ३९ ॥ अङ्काः संजात 
भङ्का्यनवनवप्ततिप्रापङ्गाः कटिङ्खासेलङ्गाः सर्गगङ्गामिषवणमतयः शीयदङ्गश्च वङ्गाः । 
लाटाः चिद्यलटाराः पदगमनद्टदाः श्वासलोलाश्च चोला जायन्ते श्रीनिनाम एथुरण भवतः 
मरोढनिःसाणनादात् ॥ ४० ॥ | 

नृमिहः ॥ आहवे नगदुदण्डराजमण्डलराहवे । श्रीए्मिह महीपार खस्त्यस्तु तव बा- 
हषे ॥ ४१॥ तयि टोचनगोचरं गते सफलं जन्म दिह ृ पते । अजनिष्ट ममेति सादरं 
युधि विज्ञापयति हिषां गणः ॥ ४२ ॥ कोमृदीव तुहिनांशुमण्डलं जाहवीव श्ंरिखण्ड- 
मण्डनम् । पर्य कीर्तिरनुरूपमाश्रिता तवां विभाति नरिहमृपते ॥ ४३ ॥ रण्डाभोगे 
विहरति मदैः पिच्छ्रले दिगजानां वैरिखरीणां नयनकमटेष्वज्ञनानि भ्रमा । यद्यप्येषा 
हिमकरकराेतसोवस्तिकौ ते कीतिरदकषु स्फुरति तदपि श्रीदतिह प्षितीन्द्र ॥ ४४ ॥ 
विदयारलनं सरसरकविता यानरलं तुरगो वाज्छारत्नं परमपदवी भोगरत्नं म्रगाक्षी । खोतो- 

रतनं विवुधतटिनी मापरत्नं॑वन्तो मृपृद्रलं कनकरिखरी मूपरलनं वृमिहः ॥ ४९ ॥ 
निशारत्नं चन्द्रः शयनतलरतनं शशिमुखी पभारलं विद्धाञ्श्रवणपुटरत्नं हरिकथा । कला- 
रतनं गानं दविकिगमनरत्नं दिनकरो महीरत्नं मन्ये सपदि नरसिहः क्षितिपतिः ॥ ४६ ॥ 
शरीरक्षमीनरपिहसान्द्रनलदे चश्न्तखाटीतडिद्धामि च्छन्नरिपुपरतापतपने कोपावलि वर्षति । 
पूणो शोणितवाहिनी सुरमनःपतापदावानरः रान्तोऽमूषिरराम वैरिविनितापीमन्तमारगोदयः 

+ चन्कलार्ुषणम्, हरमिलथै. २ गण्डदेशे. ३ पङ्के. भ प्रज्छति, ५ सतीन 
अतिशभरे्यथः. । 
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 ॥ ४७ ॥ निर्यच्छोणितपुरताघ्रवपुषः स्वैरं रुदन्तो मुहूर्देव श्रीनरपिह ते रिपुजना दिषवा- 
पमो निञखपाः । उद्रच्छनठरान्त्रनालसहितास्ते नृनमासन्पुनजेन्मानो रणममिमातुरुदरात्त- 
त्काङमेव च्युताः ॥ ४८ ॥ देव लत्तरुणपरतापशिखिनो निःरोषमेप्रायते शत्रूणां -पटलं 
तदीयमयश्षो जानामि धूमायते । मातेण्डांशुटसन्नवावहिरपौ ज्वालाकलापायते दुःखानां 
निकरस्तथा सुमनसां पङ्कः पतङ्गायते ॥ ४९ ॥ कि मध्याहदिवाकरोऽयमपरः कि वायमो- 
वानः कि वातौ चपलाचयः परुपतेः कि मारनेत्रानटः । कि वाप प्र्यानलः किमथवा 
पर्बोऽपि मौमानटः श्रीमत्पिह भवत्मतापमहिमा नोदेति केषां मतिः ॥ ५० ॥ काटिन्यं 
कु चकुम्भयोर्मयनयोश्वा््यमेतह्रयं भो ब्न्मवता कथं न पदयोरस्माकमापादितम् । इत्थ 
श्रीनरसिह ते त्रिभुवनाधीशस्य धाठीभिया कान्तरेषु मिथः पलायनपरा जल्पन्ति वैरिखिय 

॥ ९१ ॥ एताः संमति गर्मगोरषमराद्राज्ञोऽवरोधाङ्गनाः कान्तारेषु प्रटायितुं बत कथं 
पद्यां भवेयुः क्षमाः । इत्यं चेतसि संविभाव्य सदयं वेकुण्ठकण्ठीरव लन्नादावरिभिः सवी- 
मिरिव कि तदर्भपातः कृतः ॥ ९२ ॥ स्लातस्वद्विपुरक्तपाथमि यदो पोताम्बरं धार्य 
्मीड त्वदरातिवक्रकमरेमृदेवतां पूजयन् । नुहचेतदपः्भकोपदहने युप्मत्मतापोदयः शत्रु 
च्छत्रधराथेदर्पय्ञमां प्राणाहुतीराददे ॥ ९३ ॥ कौरवः श्रीनरस्रिह ते त्रिपथगा तत्रोदितं 
कैरवं चान्द्रं मण्डमत्र नीलमिव यत्तद्गृनदं किमु । यदा तदरितारविन्दतरुणीचिनतेन्ध- 
नाभेः स्थलं चन्द्रस्तत्र वरिमाति नीटमिव यद्ूमः म॒ मन्यामहे ॥ ९४ ॥ अन्तर्िप्णोलि- 
रोक निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते षिन्धोः सोऽप्येकदेशे तमपि नुटुकयां कुम्भयो- 
निश्रकार । घतते श्रद्योतरीटामयमपि नमपि श्रीद्रतिह कितीन्द्र॒ वत्कीर्तिः कणनीरोत्पट- 
मिदमपि च म्ेक्षणीयं विभाति ॥ ९९ ॥ टृत्यदरगीटहापरमचयपहचेरस्तावकीनेयेशोमिधा- 
व्यं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीद्रसिह स्ितीन्द्र । नदधयदेप नामीकमलपरिमलपरि- 
मासतादयिप्यदेवानां नाभविप्यत्कथमपि कमटाकामूकस्याववोधः ॥ ५६ ॥ श्रीमदेकुण्टक- 
ण्ठीरव तव निनदाकणैनत्रापसधावच्छकरेमोद्वित्रगण्डम्थटव्रिगलद तिम्वच्छमृक्तामणीनाप् । मारा 

तारावठीयं बिलप्तति च पतदानपाथःपयोधिरनां चत्कत्या नु तारावलिरिथ क्वणः परागगऽम। 
कुतस्यः ॥ ५७॥ हिभोवः पुप्पकरतोिवुधविटपिनां पौनस्क््यं वरिकर््पशचन्तारत्नम्य वीप्सा 

तपनतनुमुवो वामवम्य द्विरुक्तिः । तं देव्य दैतयाधिपमथनकटकिलिकारम्य मुवन्नानन्द 
कोविदानां जगति विजयते श्रीरमिहः शितीन्द्रः ॥ ९८ ॥ 

परशुरामः ॥ आदज्ञाय शशाङ्कमण्डलमिदं हम्याय हेमाचलं दीपाय दर्माण महीमिव 

कथं नो भिक्षवे दत्तवान् । दवित्पापहठतरितपरमोदमचि्छ्यारकाणनत्राम्बुनो जानीमो शगुनन्दन 

` स्तदखिलं न मरायदो टवान् ॥ ५९ ॥ गोत्राचारविचारपारगतया ब्रद्धाभिरादिष्टया मात्रा 
---------~~~~ ~~~ अ [8 8 ष 

१ इन्धनायते. २ गिष्णोश्दे. रेभे, ४ ज्योतिर्हरिः. ५ व्ि्लारस्यः ६ सदन ५ की 

तिवच्छुक्क इयथः, 
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वस्तुषु तेषु तेषु पुरतः प्रस्तारितेषु कमात् । अच्चमारनवापर सरभस वक्षोभरोत्स्पिणा यै 

नान्तं धनरीक्िताश्च सपदि क्षत्रावतेपा दिशः ॥ ६०॥ तन्वन्ती तिमिरयति कृतवती मलय 

चक्रव्यथमिषा भार्गव तावकी विजयते निखिशधारा निशा । युदकरुढविपक्षपक्षविदलत्कु 

म्मीकुम्भस्थलभ्ररयन्मोक्तिककैतवेन परितस्तारावली वति ॥ ६१ ॥ 

पाण्डवः ॥ तवाङ्गणे सुन्दर वीर पाण्ड्य मतंगजाः शुह्णटिनो विभान्ति । आवापदाना 

दरिमृपतीनामाशान्तदोटा इव सापराधाः ॥६२॥ विन्ध्याद्रिः करपाधनी निरुपमो रत्नाकर 

कोदागृत्मौगन्धी मलयाचलः परिचराः सर्वेऽपि विद्याधराः । विश्वाशापरिपूरणं वितरणं देशो 
प्यहो दक्षिणः पाण्ड्याखण्ड वीर् पाण्ड्य भवतः कि कि न लोकोत्तरम् ॥ ६३ ॥ एतद 

नित्ररैविोक्य निखिलामारिङ्किताङ्गी मुव संम्रामाङ्कणसीश्नि जंगमगिरिस्तोमभ्रमाधायिभिः 

एथ्वीनद्रः एभृरेतदूसमरमक्षोपेनप्रामरश्रेणीमध्यचरः पुनः क्षितिधरक्षेपाय धत्ते धियम् ॥६४। 

पारसीकक्षितीशः॥ यदपि कटकयात्रारोपि पाथोभिना ते दिशि दिशि मम पद्या पारमीक 
किती । तदपि कुरु मृथा नो जीवितान्तं नितान्तं कथयति वहुभारयं नेकनारीवियोगः ॥६५॥ 

पृथ्वीराजः ॥ मन्दश्चनद्रकिरीरपूननरमे तृष्णा न छृप्णाचैने स्तम्भः रंभूनितम्विनी- 
मरणतिपु त्यमरो न पातुर । अस्माकं परमर्दनो ऽस्ति वदने न्यस्तेन संरक्षितः एथ्वीराजनर- 
श्वरादिति तरणं तत्पत्तने पूज्यते ॥ ६६ ॥ 

वङ्गाटिदासः ॥ बङ्लिदापर भवतः शुमनामवर्णाः पञ्चेपुपजविरिखन्ति नितम्बिनीपु । 
प्राणन्ति बन्धुपु विरोधिषु पाण्डवस्ति देवद्रमनि कविपण्ितमण्डटीपु ॥ ६७ ॥ 

बह्लालः ॥ बहा क्षोणिपाल व्दहितनगर संचरन्ती किराती कीणीन्यारोक्रय रल्ना- 
युरुतरखदिराद्वारशङ्गाकुराङ्गी । मृक्ला श्रीण्डखण्डं तदुपरि मुकुटीमूतनेत्रा धमन्ती श्वा- 
सामोदानुयतिमेभुकरनिकरे्ृमशङ्कं विमति ॥ ६८ ॥ 

वाद्गारक्षोणिपाटः ॥ अप्रेयास्रमवीणपरवलमगमयः शत्रस॑क्षोभदक्षा यस्य प्रोदभता- 
पानटबहररिखाखिन्धनं प्रयाति । सोऽयं मराचीपयोधिप्रहितकरततीतृणेपंूर्णकोपो बाङ्ग- 
रक्षोणिपाटसिभुवनजनतागीतकीतिप्ररोहः ॥ ६९ ॥ 

बीसलः! ॥ आ विन्ध्यादा हिमाद्रविरचितविनयस्तीययात्राप्रङ्खादद्रीवेष प्रहपान्रुपतिषु 
विनमत्कन्धरेषु प्रपन्नः । आयोवतं यथाथ पुनरपि छृतवामम्डेच्छविच्छेदनामिर्देवः शाकंमरी- 
द्रा नगति विजयते बीपरटः क्षोणिपाटः ॥ ७० ॥ 

भावसिहः ॥ यस्यामिः कोपपुञ्े वसति सुरपुटे वाजिनां गन्धवाहो क्ष्मीः सन्नेहट््टो 
कमठकुलमणेवांचि वाचामधीशा । रौक्े कौक्षेयक क्षपितरिपुगणे कोपनोऽपौ छतान्तः 
कस्तं श्रीभावसिहं प्रवरमखमजामाश्रयं नाश्रयेत ॥ ७१ ॥ 
न 0 

१ उप्गनानाम्. \ महती, 
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' भीमः ॥ रुधिरविस्रमघाधितकराल्करवालरुचिरमुनपरिधः । प्षरिति भ्रुकुिविरङ्धितल- 
छाटपट्ो विभाति दृपभीमः ॥ ७२ ॥ 

भैरवः ॥ धनानि विदटत्कविमण्डटीषु पत्रेषुबाणानपि कामिनीषु । वपन्ति वजराण्यरिो- 
रणीषु श्रीभेरवक्षोणिमणेः कटाक्षाः ॥ ७३॥ 

भोजः ॥ तचित्ते भोज नित्यीनं हयं तरणकणायते । कोपे त्रिरोधिनां म्यं प्रसदि 
कनकोचयः ॥ ७४ ॥ भोज लदानपाथोधो दरिद्रस्य निमजतः । न कोऽपि हि मुनालम्बं 
दत्ते मेऽभयदायकम् ॥ ७५ ॥ निजानपि गजान्भोजं ददानं परेक्ष्य पावती | गजेन्द्रवदनं 
पुत्रं रक्षलयथ पुनः पुनः ॥ ७६ ॥ मरतापभीत्या भोजस्य तपनो मित्रतामगात् । ओवो बाड- 
वतां धत्ते तरित्धषणिकतां श्रिता ॥ ७७ ॥ मोन त्कीर्तिकान्ताया नभोभालस्थितं महत् । 
कस्तूरीतिलकं राजन्गुणागारं विराजत ॥ ७८ ॥ अम्य श्रीभोजराजस्य यमेव सुदरकभम् । 
रातरृणां श्रो ताप्रं शासनपत्रकैः ॥ ७९ ॥ धरिश चत्तापेन परामृतस्तिषां पतिः । 
सुवणेपात्रव्याजेन देव त्वामेव सेवने ॥ ८० ॥ वद्यशोजलधौ भोज निमजनभयादिव । 
र्यन्दुनिम्बमिषतो धत्ते कुम्मद्वयं नभः ॥ ८१ ॥ शुक्तिदयपुे मोन यञ्ञोन्पर तव रोदः 

मी । मन्ये तदुद्रवं मुक्ताफटं शीतांशुमण्डटम् ॥ ८२ ॥ अद्य धारा सदाधारा मदाटम्बा 

सरस्वती । पण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ॥ ८६ ॥ श्रीभान साम्यं तव कल्प- 
वृषः सदा वदान्योऽपि कथं प्रयाति | यतो भवदानमुपुष्टविप्रहव्येन कृ्षिमरिरस्य ततं 
॥ ८४ ॥ माजमरतापं तु विधाय धात्रा रपेनिरस्तेः परमाणमिः तरिम् । हरः करऽमृत्पवि- 
रम्बरे च मानः पयोवरेरुदरे छृशानुः ॥ ८५ ॥ भौजमरतापामिरपृव एष नागि मृमृत्करकर- 
म्थदटीषु | यम्मिन्मविष्ट रिपुपाथिवानां तृणानि रोहन्ति गृहाङ्खणेपु ॥ ८६ ॥ यथा यथा 

भोजयद्तो विवधते सितां व्रियेकीमिव कनुमृद्यतप् । तथा नथा मह्यं व्रियते मियाका- 
ठीधवल्वरा ह्या ॥ ८७ ॥ पन्थाः संहर दीषेतां त्यज निनं तनः कठोरं रे श्रीमचिनय- 
गिरे मपीद सदयं सद्यः समीपे मव । उत्थं टू रपटायनश्रमवनी दृष्ट निजमयमी श्रीमद्रान 
तव दिः प्रतिदिनं जल्पनित मृच्छन्ति च ॥ ८८ ॥ धाराधीकश्च भरामहेन्द्रगणनाकरा्वृहगी 
यामयं वेधास्तद्रणने चक्रार मटिकाखण्डेन रें दिति । मवयं त्रिदश्चापगा ममभव्चवत्तृल्य- 
मूमीधरामावात्तु ल्नति स्म साऽयमवनीष््ठ तुपाराचलः ॥ ८९ ॥ राजन्मृश्रकृरप्रदीप म- 

कलटक्ष्मापाडचृडामणे युक्तं संचरणं ततरादुतमणिच्छत्रेण रात्रावपि । मा मृत्हदनावरीक- 

नवशाद्ी डाभिनप्रः शरी मा भृच्धेयमरुन्धती भगवती दुःशीटताभाजनम् ॥ ९० ॥ न्न 

पैन्यरजोभरेण मवतः श्रीमोजदेव क्षमारक्तादक्षिण दक्षिणक्षितिपतिःपक्ष्यान्तरिक्षं क्षणात् । 
निःशङ्को निरपत्रपो निरनुगो निबन्धो निःपुहननिःखीको निरपत्यको निरनुजो निहौटको 

ध ^ # तरिनीद्कन १ सूथः. २ इन्द्रः. ३ कृतदरविशिषटः. ४ करटिनीशकनेन, 
३ 
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निर्गतः ॥ ९१ ॥ मक्ता: केरिवितरहारगलिताः संमाजनीमिहेतीः रातः पराङ्गणपीन्नि 
मन्यरचलद्राटाङ्गिटाक्षारणाः । दृरादाडिमबीजर ्कितभरियः कषन्ति केटीशुका यद्धिदधद्रवनेषु ` 

मोजरृपतेम्तच्यागीदायितम् ॥ ९२ ॥ विद्रहुन्दगुणानुरूपविभवलयागेककर्पद्रमे खँ वा- 
मिनि भोनराजनरपतौ वरिद्यानवद्यात्मनि । दातारो मृति नैव भूमिवल्ये मा सन्तु कि तावता 
जतातारोऽपि न सन्ति हन्त नितरामतावता दृयते ॥ ९३ ॥ स्ट्टाकष्टासिपिष्टोत्कटकररिष- 
टाकुम्भकृटावटान्तनिष्टवनासृक्तटिन्याम्तटनिकरररत्काणपादाटहामः । भोजेन्द्र वद्रणकष्षा- 

सषतमटविकरोरःम्थव्वाटकुप्यदरभोवत्रोरिकोरिपरकटचरचराङ्व्दरो द्रोऽभवदराक् ॥ ९४ ॥ भो 
भोः श्रीभोजदेवं श्रयत विनयतः दातच्रवः क्षत्रवगाः प्राणत्राणाय नाका न मवति मवतां 
काप्यरण्यं शरण्यम् । मता मातङ्खकृम्मद्धितयमिति परा कूरढृत्तिमिनत्ति करदः शुद्यान्त- 
कान्ताकृचकटकायुगं रंहमा सिहशावः ॥ ९९ ॥ नीरक्षीरे गरहीला सकठतगपतीन्याति 
नैकेकजन्मा चक्रं शला कराठ्ने सकरजटनिधीशचक्रपाणिर्कन्दः । सवीनुदत्य रोन्दहति 
पशुपतिमांदनेत्रेण पदयन्व्यात्ता त्वत्कीतिकरान्ता मकद्वमुमती भाजरान क्षितीन्द्र ॥ ९६ ॥ 
स्वगाद्रोपार कुत्र त्रनपि सुरमूने भृतटे कामधेनोवत्मस्यनितुकामम्तृणचयमप्रुना मुग्धदुरधं 
न तम्याः । श्रुला श्रीमोजरानप्रचुरवितरणं व्रीडदप्कम्तनी सा व्यर्थो हि स्यास्रयामस्त- 

दपि तदरिमिश्रपितं स्वमव्याम् ॥ ९७ ॥ कृर्मैः पातागङ्गापयमि विहरतां तत्तरीरूटमु- 
स्तामादत्तामादिपोत्री शिथिटयतु फणामण्डटं कुण्डटीन्द्रः । दिष्यातङ्गा मृणाटीकवटनक- 

लनां बुवतां पवतेन्द्राः सर्वे खैर चरन्तु तायि वहति विभो भोज देवीं धरित्रीम् ॥ ९८ ॥ 
प्रणिपालः ॥ मामाण्यं परतो न रक्तिगणना सादद्यटापः सदा कार्यं चेश्वरकत नन्व- 

नमिता ज्ञानं विरिष्टाःमकम् । सवे न्यायनयानुमारिविवुधे चतन्यनाशोपमान्नरयेत्तन्मणिपाट 
भूप भवतो नैयायिकतं कृतः ॥ ९९ ॥ 

म्टशाहः ॥ मगः पमीटलोचनः पिकः कतोक्तिमोचनः श्रितानतिः छृताततिभेराटिका- 
स्वलद्रतिः । निरीक्ष्यते सन्मते समहछशाह मृपते तवारिकामिनीं व्रृथाहरुतं हतायी यथा 
॥ १०० ॥ पलायिता तवारिवामलोचना यदा यदा पलिन्दनायकैः सटिप्तकाल्कृरसायपः । 
विहाय नाधिकामु माक्तिकिं खज च मोक्तिकी विटुण्ठिताः पुमथपन्चमेह मह्छभपते ॥ १०१॥ 
आदायादाय मुक्तास्तदनु रिसिधियादाय माणिक्यवर्गं धृमभ्रान्ति वहन््यः खवदनकमटा- 
मोदल्न्धारिन्द् । परुं भिद्यः प्रवृत्ताः परमप्रमप्ररृदयद्विपत्पत्तनषु वृमः किं कीरिं 
धवदटितवमुपं मह्छशाहस्य तस्य ॥ १०२॥ 

माणिकः ॥ यशःशशाङ्काभ्युरये प्रवृद्धो हिषटधनेत्रनटम्बुरारिः । नष्टं हि दारि. 
तमो बुधानां तव कितो माणिक भूमिपा ॥ ६०३ ॥ सद ग्रहारैमवता मद तैम ना 
कण्ठतटाग्रहारः । श्रीमाणिक्रक्षाणिपते प्रतुष्टा यथां यश्चो गायति तद्धिेहि ॥ १०४ ॥ 
५५ = ~ = + न 

-------------------=---------~ ~~ "ज ~~~. 

१ सुरतक्रोडायां व्िच्छिन्तसुवाद्धागद्रलिताः. २ अपसारिताः. ३ ब्रम. 
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' संनति द्रवरूपतां हि रनता्रौ लेले द्रतं ममीपालल्टाम माणिकविभो प्रदैः परतापा- 
नहः । योगेऽमूदनयोः सुपाण्डुररचिः सा तेऽरिकान्ताजनेनीता सीयकपोटयोश्च पिरहव्या- 
जेन गोपायते ॥ १०५ ॥ मोगासक्तकचेता मयवशषमखटद्रीतिहा खाश्ितानां भोगान्भ- 
व्याय यच्छञ्जगति मवनतः माधु मण्डारतिश्च । मूधानां म्टानिकता मटनगजयभध्वंदेहो 
हि मह्धकीर्णः श्रीमाणकिन्द्रस्वमिव तव रिपुस्तत्र दम्भं प्रतीमः ॥ १०६ ॥ पङ्कामको 
णिदप्यचचपटरिपुचमसिन्धुकीसरमालां पीत्वा काटः छृपाणोऽम्बुद उपसमरं गनेते वीरपोः 
पैः । वप्युदामगोरं दिति द्विशि तव भोः कौतिवारीमकुम्मप्रोदयन्मुक्ताहिमादमच्छुरितमरि- 
ततेमीणिकर क्षोणिपाल ॥ १०७ ॥ 

माधवः ॥ म्यामक्तमना गृणाकररटताकीर्णा न दीनाश्रयोरिष्टप्वंपपराजयश्च मुमनो- 
न्दर वन्दितः । नानाम्थानकटाधरधानमहिमा नित्यं मदानृन्दकः श्रीमान्माधव एव माध- 
वममः क्षोणीतटे राजते ॥ १०८ ॥ 

पानमिहः ॥ कार्थ काशी न भर्ते करयति न दृशा केितत्पं कचिङ्गी मिन्द्रं टूर 
एव क्षिपति करनटन्यम्नमान्धरी पुरी } साराष्री माषटि भूयः सपदि नयनयो रक्तता रक्ति 
मानं काणादा कर्णिकायां मद्िनयति मनो मानमिहप्रयणि ॥ १०९॥ 

पारवाखण्डटः ॥ प्यङ्गो राजलक्ष्म्या हरिनमणिमयः पारुषागमरेम्तरगः मङ्कमत्रामता- 
म्यन्मुरटपतियदोहमनीराम्बुवाहः । भतप्रप्रत्याथवंशोल्वणव्रिनयकरिस्नानदानाम्बुषट्रः सङ्गः 

द्मासोविदरहः समिति त्रिय माखाखण्डयम्य ॥ ११० ॥ 
यृकन्ददेवः ॥ करवारिर्टेण संधेनाने तरवारि दरपन मुकृन्ददरे । वरयन्त्यमरावनीतस - 

ण्यः प्रथमं काञ्चनपारिनातमाराः ॥ {१६१॥ 

धुः ॥ र्मीयाम्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरमेप्यति । गन मृप्र मकयुत्र निराटम्बा 
परखती ॥ १६५ ॥ 

रहाफरशाहः ॥ भका ममर ममपत द्विदास्वं एथ प्रथ्वी भव प्र्यक्षीरनमारि- 
राजयशमां युप्मामिरुञ्जुम्मितम् । श्रीमृदाफर्डाहपाधिवयज्ञारारः ममूजनुमणाद्रानिच्छरा- 
सविदीणद्रादिमदशां वह्याण्टमारध्ष्यति ॥ ११६ ॥ 

राजवहादुरः ॥ नित्यं व्रद्धिमुपपि संकटयमे मवौः कटाः मवदा मानन्दं कृमदाक 
वितनुपे नाम्न कलङ्कम्नव । सवाशाः परिपूरयन्पमुदयं धत्सऽनिदं सवता न श्रीराजवहा- 
दरेन्द्र ग्रपते चन्द्रापधिकम्वं कथम् | !४॥ 

राजेन्दर्मिहः ॥ मघा कल्याणवाही करजितवमुधः मका पृण॑कामो व्रिष्यातः कण- 
रस्या वमि न च कटृश्ित्रपाकानुमाधी । कोपपिक्षी परम्मादृचितवहुकथः सदा पूरणटोक 
इत्थं राजेन्द्रसिह लमत तव रिपुस्तत्र कम्पं परतीमः ॥ ११९॥ 

रामचन्द्रः ॥ एकादशरुदराणमेका गौरीत्यने चिती मला । राघव दप तव यश्षमरा द. 
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दापि गौरीकता हरितः॥ ११६ ॥ लटैरिभवनर्िितां सीतामाहतमुडय । कपिकोणपमण्ड- 
खयोः हिवशिव भूयो भवन्ति संरम्भाः॥ ११७ ॥ शरासने सायकमादधाने श्रीरामभद्र्षिति- 
पाटमौट सुराङ्गनानां वरारमानां वामानि नेत्राणि परिस्फुरन्ति ॥११८॥ गायन्तु किनर- 
गणाः सह ॒किनरीभिः श्रीरामचन्द्र शिखरेषु हिमाचलस्य । रेषेन्दुकुन्ददट्बाल्मृणाट- 
नाटनीहौरहारदरहापधितं यशम्ते ॥ १ १९ ॥ नाटीकमङ्गरृदतीव नदीनवन्धुनकषत्रपो रनव- 
मुधाविमवैकहेतुः । राजा किमिन्दुरपि नार्थमिमानहारी राजा परं जयति राघवसावेभौमः 
॥ १२९० ॥ नृपतिमुकुटरत लत्मयाणप्रशाम्ति छवगपदनमहूनिमराक्रान्तमोर्गः । ट्खिति 
दशनटदगेसन्नमहि्मद्वि जरठ कमटमतैः कपर वरषराजः ॥ १२१ ॥ रपरतिलक वृपाल तद्विष- 
त्छोणिपारप्रतिटपदपकीरतिर्यामटे विश्वनाठे । मगवति भजमाने कृष्णतां शृलपाणे 
किमुदधिगिरिुत्यो चक्रतुम्तन्न त्रिदः ॥ १२९ ॥ अधाक्षीन्नो सङ्कामयमयमुदन्वन्तमतर- 
हिरल्यं सौमित्ररयमुपनिनायोपधिवनप् । इति स्मारंस्मारं लदरिनगरीमित्तिरिषितं ह- 
नृमनं दोदशति कुपितो रक्षप्गणः ॥ १२६ ॥ यदि क्षुण्णं परैरिति जहति रामस्य 
चरितं गृणरेतावद्िजंगति पुनरन्यो जयति कः । स्वमात्मानं तत्तदरणगरिमगम्भीरमधुरम्फुर- 
्ाग्ब्रह्माणः कथमुपकरिप्यन्ति कवयः ॥ {२४ ॥ अगिति जगतीमागच्छन्तयाः पितामहि 
पान्महति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत । अथ कथममौ मृशेदेनं न चेदवगाहते 
पुपतिगुणग्रामशाघामुधामयदीधिकाम् ॥ १२५ ॥ टजा कौतिजनकतनया दौवकोदण्डभङगे 
तिखः कन्या निरुपमतया भेजिरे रामचन्द्रम् । अन्त्यापाणिग्रहणममये ज्यायप्ती जातकोपा 
भूपैः पाध सल गतवती मध्यमाथो दिगन्तान् ॥ १२६ ॥ गेहे गेहे सभग भवतो रामभद्र 
क्षितीश त्वामाि्य समपि सतिधे स्ह मावयन्यः। तम्मिन्नाकस्मिकमुपगते वमे मीति- 
भाजः पौप्पं चापं तव करतटे वेपमाना रिखनि॥ १२७ ॥ अहो रघुरिरोमणेरमिनवप्रता- 
पावटिप्रचण्डकिरणपमरथाप्रमरपाध्वमादाश्वयम् । मुराधिपतिरम्ब॒दान्कमटमिन्दिरा सेवते" हि- 
मांशुरपि चन्द्रमाः सततमस्ुधो मञ्नति ॥ १२८ ॥ कीतिः श्रीरपरवंशरत्न भवतः खवीहि- 
नीमाहिनी दिक्पाटानसिखान्परील दधती पाण्योः मरतापानटम् । सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्य- 
धिगता लय्येकपत्नीवेतस्यायये विष्णुपदं स्एडात्यनुदिनं शेषस्य शीपाण्यपि ॥१२९॥ कीर्तौ 
वयात्िमवेत्य वैरिवनितानप्योदभेः साधनादृतुङ्ग एथिवीमुनां परिदटे शण्चदधिपकषे स्थित । 
पवक््मापतिमौहिमण्डनमणे श्रीरामचन्द्र प्रभो चित्रं पर्य तव मतापदहनं जानन्ति सत्ता- 

१ अटीकमर्कृत्; (क्ष) कमलविकरासक्रव्, २ अनाथवन्पु.; (पक्षे) नदीनः समुद्रस्तहन्धुःः २ क्ष- 

नियः; (पक्ष) नक्षत्रनायकः. ४ वमु्शचयस्य कारणम् ; (पक्ष) नवरीनायाः सुधाया यो व्रिमवस्तस्य मुख्य- 
कारणम्. ५ रतुमानहारी; (पक्षे) नारीणां मानहारकः. ६ शरीरम्. ७ कपाठे, ८ रोष्रराजः. 
९ स्वसतीलत्रतज्ञापनाय दिव्यकरणं युक्तमेव. अचायं भावः-भ्या हि ची दिव्यं करत॑मिच्छति सा पं गङगा 

गाहते, अपरं देवताः परदक्षिीकृय पाष्योरनलं दधती सप्तमण्डटीन्यतिक्रामति; ततो तरिष्णुषदं सयृश्चति; तथा 
५ 1 तदवदियं लत्तीतिरपि जलाभिराजपदविष्णुपदसपसयरनाल्यानि पदिव्यानि स्वसतीलनिवीहाय वेथत्त इति, 
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किकाः ॥ १३० ॥ श्रीराम त्वदनेकचित्रचरितमोक्षमकीतिश्रतिमागलम्यादंवभृतमपि परकल 
्रखोक्यलोकेऽपि यत् । अश्रोत्राः फणिनस्तदेतदुचितं नो नेदहिखामिना व्यौधृते शिरि 

पूः क गिरयः क्रामी दिज्ञामीश्वराः ॥ १६१ ॥ भ्रान्ता मृवलयं दश्षास्यदमन तत्की- 
तिहसी दिवं याता ब्रहर्मराटसंगमव्ात्सा तत्र॒ ग्मिण्यभृत् । पद्य स्व्गतरगिणीप॑रिमरे 
कन्दावदातं तया मुक्तं माति विशाटमण्डकमिदं शीतयुतेमण्डलम् ॥ १३२ ॥ ये मञ्जन्ति 
निमञ्जयन्ति च परांसते प्रम्तरा दुस्तरे वार्थ वीर तरन्ति वानरभयन्स॑तारयन्तेऽपि च | 
नैते ् रावगणा न वारिषिगुणा नो वानराणां गृणाः श्रीमदादारथेः प्रतापमहिमा मोऽय 
समुञ्जुम्मत ॥ १३२३ ॥ कतिः श्रीरघुवंशदीप भवतो दृती मुररिः प्निधां यस्मात्तुभ्यमदा- 
तदादि गिरिशोऽमदंधनारीश्वरः। बह्ममूज्चतुराननः मुरपतिश्रध्षःसदखं दधौ स्कन्दो मन्द- 
मतिश्चकार् न करम्परं छियाः शद्गितः ॥ १३५ ॥ एकं कीशिनभृधरं सुवं वाम 
सुधावारिधे तीरं तारकराजमण्डलमिदं संमाप्य मत्कुण्डनम् । दर्थापि च तेन तेन 
सदशं लां मृषणं चापरं खी मानम्रैहिटेव यीचतितरां श्रीराम कीतिस्तव ॥ १६९ ॥ मं 
आमो दिवभायते तव मजः पवाचन्द्रायत वत्करोधोऽप्यरुणायते तव॒ टसच्छौय प्रकाशा- 
यत । वदरी तिमिरीयन तदव्रलाहत्पय॑कान्तायने चत्कीर्तिः कंपररायते रमुपते वत्व 
1111 ~ 9 ¬ ~+ ~ ~^ ५ ^-^ ~ ५९ ~ + = 

१ २त्कटा. २ कम्पितः. ३ शेपद्धिगोवधननं भमः प्रात एव स्परा्ततेम्तेपां गियादिवसतनां ताविप्थान 

भरेदयतस्तेषां मम्याधितत्यात्तस्याश्च देषाधिनत्वारिन्यधः. ४ टमः, ५ नी. ६ कन्दते जवनम्. ५ दक्ष्माम्, 

< तदाप्रभृति. ९ महृशेणेत्ं तकरितम्, यराटूमुभां स्वपाश्चेन स्ापयिष्यामि तदय कातिदती टद्मीमिवापटन्य 
मम कामिनी गर्ममपि गमय प्रदास्यतीति भिया सलाद्ग एत्र गौर स्यापि ततप्रनृयधनार्मश्रगा हर इति प्परातिः. 

१० व्रह्मणा स्वपत्नीरक्षणाथ चनमप्वपि दिक्च मुत्वानि निमितानीति भावः. ११ य॒तो बहूनि चक्षि ममन 
द्रविष्यन्ति तदा स्वाप्मग्मः प्रसव्यापहनमागच्छनतीं कीतिदतीमतरोकयिप्यामीति मावः, १५ मन्दा वित्रा 

ष्टसा मतिवस्य सः, १६३ यरतश्चदहं कृच्छ््ण प्राक्रिखयं पतिष्यामि तथापि वदपह्मण ममतस्या विराग र 

मावी, तलः किमनेन प्रगणियनारम्भणति व्रिचागरिति भावः. १८ ममेकः कानगििदक्षिणि कव कटकाञम्नि, 
तामे तुन क्रिमरपीयकनेताप्ननवत्न शोभेते पाणी, अताऽपरं नादं वरयाल्यरं भूषणं मतरं दहति प्राधयतै, १५ गनी 

न हकं वाम उपरयेध्रद्ग पधानुं शक्ये, १९ टत्वम्. १७ दृदगेकरं ताग्काणां रान्ना चन्द्रस्तस्य ण्ट 
ठं सत्कुण्डटमेकस्मिन्कर्ण संप्राप्य तत्सममपरकुण्डटं द्वितीयकणायं याचति, १८ दिवपयन्नं प्राप 

१९ चछ्िया यो मानः स्वपतिनामाग्यमस्प्रतवादिगवस्नेन प्रहि ग्रहमरहीता, २५ अन्यापि या मानिना 

मानग्रहग्रहीता भवमा क्रिशस्यापि पतिं प्रभपिप्णं तद्रसनं याचे यद्धमण्डदेऽपि नाप्यते तथेयं कार्तिगप्यपरं 

भूपणं याचत द्यथः, २१ यधा दिने मयः प्रनाप्रगल्मतामुयेति नथा व्वल्वह्मानुग्पि मद्रे ग्वस्प- 

ना प्रकटयतीयधैः; २२९ यथा भानुर्दयाचरे भागने तथा चामी च्द्ने भामन द्व्यथःः २३ यथासणो 

रत्तवर्णोऽतरे प्रादुमवति तथा क्रोधोऽपि गक्तमुणनेजादिना प्रादुरमवनील्थः, २८ यथा सूर्स्योदये मव प्र 

कादाः प्रसरति नथा छन्द्गमानोरदये तव दोयं स्पष्टमोदतीयथः. ~ यथा मूयोदये नमामि नादरमायानिति 

तथा छत्वद्गभानदये ततर व्रैरिणि दिगन्तगामिमो मवन्तीययः. २६ यथा मानोम्दये मूर्यकान्तमणिपु मरह 

स्वापः संजायते तथा यैतदद्ये सति वरगिखीहयेष मटान्पशयानापो मवतायवथः. २७ यथा. मानोषयये करम- 

लानि वरिकस्वराणि भवन्ति तथा व्नखङ्गमातीख्दये सवन्कीतिर्विकरासमुपरतीटधः २८ तिग्मागुलात्दरम्य 
वृधा सुरयरापमलमस्तीति रीष 
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यष्ठयुतेः ॥ १२६ ॥ अस्माकं परमन्दिरस्य चरितं यद्यप्यवाच्यं मवेत्लामी लं कथयामि 
न मवतः किचिल्ियादृपणम् । श्रीमद्राम टेप तया रणमुखे पाणिग्रहः प्तादरं यस्याः 
मिषता परम्य हृदय दष्टा टुढन्ती मया ॥ १३७ ॥ मयं मा बहुरूपिणी सममवत्ति 
रूपा भवत्कीर्तिः श्रीरप्रवंरारत्न वरिमा जागर्ति विश्वोदरे | क्षमापरे रिपुमन्दिरे 

पपुरे रष्नाकरे निघ्रे कान्तारे गिरिरेखरे विपधरागरि तथेवाम्बरे ॥ १३८ ॥ गवोवेश- 
वेशादराव्रणभुनप्नोत्मतापानटज्वाटाजाटनवंस्ुदः कथमसौ सीतापरतिवम्भते । यस्या- 
सतिपा ठृपाणजटधौ मम्नाः पुरो गौरवादत्युच्चे्गतयो भवन्ति च पृनमिखा रेमण्डलम् 
॥ १६९ ॥ भीमं यञ्जटधि नवेन हनुमानृछङ्खय टङ्कं गतो यच्चाशोकमहावनं दलितवानक्ष 

यत्ष्णवान् । मरीतोपायनमौरिरत्नसहितः मातश्च यस्वाममौ तत्राप्येष भवत्मतापम- 
हिमा निंयस्रणः कारणम् ॥ १४० ॥ धत्ते नायक राम ताक्कयशो तमे शशाङ्के मर्ादे 
स्वगेगने हरे फणिपती वाण्यां वपे मेः* सनिम् । अन्येषां त॒ तम्ब दहते तयञ्जने त- 
न्मद् तक्कण्ठ च तदीक्षणे तदलके ततमाथक्र तत्प ॥ १४१ ॥ श्रीमन्नायक रामभद्र भवतः 
णा कृपाणं रणे द्र यद्यदभदरिकषितिभुनां तत्तत्समाकर्णय । अङ्गे वेषथुरन्धता नयनयो- 

त्रो तृणं भृयमी गीतिश्रेतमि वाचि संम्ततिकथा हस्तद्वयं स्के ॥ १४२ ॥ आकृष्टे कव- 
चादहीन्द्ररमनाकंत्पे कृपणे तया श्रीमन्नायक रामचन्द्र भवतः प्र्यथिनां वेदमप्र । महि 
न्त पपरा दुटटायचमरीरादटशखाचरीयक्षोरक्षद्गाटकोशदमदर्टकेमिहादयः ॥ १४३॥ 
रफ़ व्यज्जनराजता तव तवाकार् प्रकपः स्वरेप्वन्त्यस्यापि मकार विम्फरति ते वीक्षरेप्वा- 
दिता । चैः संभूय निगद्यते रपुङलाटंकारहीराङ्करो देवः क्षोणिमुतापयोधरतरीशुङ्गारहारो 
हरिः ॥ १४४ ॥ स्वदाम्भःकणमण्डलानि सररीखेलेद्रवान्यन्वहं तदराद्रे र्॑यन्महाबट इति 
स्याति गतो मरतः । तं चास्वाद्य मुहः सहखफणताशाटी बटीरयानिर्धत्ते कोमटकोमट 

म" ~ 9 ४ न ~ ~, ~ 

१ प्रलयाः, २ यतो भक्ताः स्वस्वामिनः कथमपि दानि सेोदमक्षमाः. बीदर्टक्षणं त॒ परमपमानका- 
रणमता त्रतोमन्यथः, ३ यथा कानित्पाणिग्रहीती परपृहपस्य हृदये विलासं कर्यात्तरा नस्या अमर्तत्टक्षणेन 
पुरस्य महृदपरण सन्न भव्रत्. ४ नानास्पत्वेन विश्रव्यापिन्यमदिति मावः, ५ अणिमाय्रपिद्धिमती, ६ यथा 
योगिनी सिद्धा गिरिदि्यादिष् स्वकामचारिणी भतरत्तथा त्रत्कतिरपीति म्रः. ७ देदीप्यमानाः, < समृहः. 
* भन्यरऽ्प्यनखारम्बुरेन शाम्यते यथा तथा त्मतापाप्चिरपि रमेण शामित इति मावः, १० स्व्मयायिनो 
भवन्ति, अन्यो हि यो जटधौ निमघ्नो मवति म॒ च नीति मवताति प्रासद्धम्. ११ मारितवान्, १२अ 
स्लठितः. १३ ब्रमेद्रे. १४ उदैःश्रवमि. १५ एेरात्रतै, ५ ६ नक्षत्रे. १७ रामव्े, तद्रश्रस्य नीरुत्ादिति 
भावः" १८ चन्द्ररतर. राहाव्रियथः. १९ वृपरनासिक्रायाम्, २० नक्षत्रपथे. अक्रान इत्यथः, २१ येषां 
मृत क्ण द्द्यतते शुग अपि गोव्दतध्या इति भावरः; २२ शिरि करद्रयं लपप्रणामाथं कृतवन्त इत्यथ 
९३ सदर. २८ नन्मन्दिराणा शरून्यसरेन वनचरतिरश्चां तच्च प्रवेशस्यानिवायतखादिति भावः. २५ वनमाव 
९५ व्याः, २५ वानव. २८ शुकः. २९ सत्यकः ३० ऋक्षाः ३१ व्यमनेषु श्रेष्ठम्. 
२९ केखगािपु. ३३ शघ्राभ्यास्ः. ३४ आस्वादयन्. ३५ गरदा तया वैरिणो हतास्तदा कहजगोः प- रिश्रमजः स्वेद उत्पत्स्तच्छोषणाद्रायुमेहाबलोऽभदिति भावः, ३९ रोषः, † 



[प्र०६ विशिष्टराजप्रशषसा । १८३ 

{पि फणैः श्रीरामचन्द्र स्थिराम् ॥ १४९ ॥ श्रीरामे मृगयां गतेऽपि धनुषा बाणे समारोपि 
तीऽप्याकर्णन्तगतेऽथ मुष्टिगल्तिऽप्येणा्धिरपरेऽपि च । न त्रस्तं न पलायितं न चकितं नो 
त्कम्पितं न दते मृग्या महशगं करोति दयितं कामोऽयमिल्यादाया ॥ १४६ ॥ गाम्भीर्येण महो- 

दयेन इारणत्राणेन मयादया मर्वाहयापरिपूरणेन महता स्मर्थेणधेर्यण न । राम लामनुकर्ममि 
च्छतितरां वारानिधिः कि चसो पीतो वानररङ्कितः प्रमथितो बः श्रिया याजितः| १४७ 
द्व श्रीदरप रामचन्द्र मवतो दिगनेत्रयात्रोस्सवे धावद्ीरत्रंगचवकुवरघुण्णक्षमामण्डलात् 
वातोदूतरजोमिटत्मुरनदींजानप ूम्थरीूवौनृम्बनच वो हरिहयास्तैनेव वृदं दिनैः॥१४८॥ 
साधर्म्येण कथं गृणन्तु यमुनविणी कृपाणी च ते श्रीमद्राम नमृवरेण्य भवतो वाग्बह्मपि- 
दानिनः | नाट हिना न काचियवक्ात्कररां न धाराजदां न च्छयाजनिनां न वक्रबह- 
टां न पराप्तभङ्गं क्रनित् ॥ १४९ ॥ आबाल्यं पतिरेष मे जगदिदं जानाति तं पृनू 
ध्ये ममूपागना तदपि ते विख्यायते यः पतिः । वृद्धा नाम्य गृहे वमामि निरं ति्ठनिथ 

रात्रति तन्मात्सयादिव राम मप मवतः कीरतिरिगिन्तं गता ॥ १५०॥ का श्रुह्कारकथा कृत् 
हट्कथा गीतारिकानां कथा माद्यदनििकथा त्रगमकथा केदण्टदीक्षाकथा । ण्मैवा 
परं पलायनकथा चहरिभृमीमुजां देव श्रीरनुनाय नाथ जगति स्वधेऽपि नान्या कथा ॥१९१॥ 
तं चेत्कल्पतस्वयं मृमनसम्तं चत्पुधात्मा काः मेपृणा वयमीश्वरो यदि भवान्स्वच्छ 
्रिभतिवेयम् । मपणेः कमटाकरो यदि भवाऽश्रीरानहंमा वयं स्वामिस्तं रुण रामचन्द्र 
नरपते कि किन तैऽङ्ग त्रयम् ॥ १५२ ॥ बाटक्रोटनमिन्दृदोलरथनुभङ्कावापे प्रहनाताते का 

नमेवनावधि दपा मुग्रीवमर्यावधि । आज्ञा वारिभिवन्धनावयि यशां टङ्कदानाशावधि श्री- 

रामस्य पूनानु टाकवदाता जानक्युपक्षातवपि ॥ {९६ ॥ वत्कौतिप्रनिका धनं मधुरिमा तम्या- 
धमणा मुधा शीतांशुः मरतिभृस्तदथनने सपा दिवं घावति। मा रोना तव वाचि गमम 
चन्द्रो निरम्तध्वनिः राङ्कानङ्कगृदंशुकाठततनुनकतं समुत्पपति ॥ १९४ ॥ असामा तरणं प्रि 
याद्रहि तृणामाम स्मरारधनुदरामाम मुनेः दिष्टापि दवरामाम स्वयं पद्ुका। कुल्यामाम 
महाणत्रऽपि कपयो गरोधाचवृम्तदा प्राटम्त्यो मदाकांवमूव मगवेग्तं मानुपामाप्रनाः॥ ¦ ५९॥ 
उप्ता कीरतिटता गृणेम्नव विमा मिक्ता च दानादकरमरम्तम्भमनाप्य दिश वितता प्राता नना 
मण्डलम् । पुपैस्वत्मतिपक्चटक्षवनिनानिःश्वामनधुपिता ककः करक्रिन्दुना कुमूमित। श्री- 
रामचन्द्र प्रभो ॥ १५६ ॥ यद्रीजानि च मोक्तिकानि करिणां दना यद्रीयाहूरा यत्पत्राणि 
दारद्रना दिमगिरि्यम्याः प्रकाण्डो महान । यत्यप्पाणि च तारका हिमसनियम्याः फट मु- 
दरं मेयं राजति रामकीर्तिरत्तिका वह्माण्डमाण्डदरं ॥५५७॥ ना म्ानि भजने दिनिनन 

१ प्थ्वीम. २ दुवरद्रमक्षण रता अर्णन प्रणिति अपिनेतण प्रयान्ति नु दानव, अत् ए 

ग्ीष्र्ता मदन्त दिया जायन्त उति मावः. ३ कथयन्तु. ‹८छायामूयनाया. ५ पानीयवाहाः. ६ ना- 
तनरद्गाम्, 



१८४ सुभाषितर्रमाण्डागारम् । | भण] 

पराधीशः समापीयते नो राह््तते न वा मृगदशां ककः पराजीयते । नो मेचेश्र पिधीयतेन 

न कुहृकारेऽपि सं्षीयते श्रीरामक्षितिपाल माति जगति चत्कीरिचन््ः सदा ॥१९८॥ आदृष्टे 

युधि काके रघुपते बामोऽव्रवीदक्षिणं पुण्ये कमेणि भोजने च मवतः प्रागर्म्यमस्मिन्न किम् । 

वामान्यः पुनर्वीन्न मम भीः एच्छाम्यहं स्वामिनं न्यां रावणवक्रपङ्िमथयत्येकेकमादि 

यताम् ॥१५९॥ अम्मः कर्दमतामुपैति सहसरा पङ्कः पूनः पापतां रेणुवोरणकणेताल्युगरेवि- 

क्ान्तनीहारताम् । निम्रलं गिरयः समं विषमतां श्यं अनाकीणैतां नियति त्वयि रामचन्द्र 

पते लक्तवरूपं जगत् ॥ १६० ॥ पाता मु मृं फणिपतिरमितः कीरतिवह्तवेषा 

सधृणा कैलासो गगनमिह महामण्डपः पीण्डुदण्डाः । दन्तीनद्रभूखदन्ता द॑टततिर- 

तखा शारदाभ्राणि सारास्ताराः पुष्पाणि चन्द्रः फटमिदममटं राम रजेन्द्र मन्ये ॥ {६१ ॥ 

मैः पदोऽस्य यं्टिभुनगपतिरमरौ मननं भूतधात्री तेटापूराः समुद्राः कनकगिरिरयं 
वृ्तव्िमरसेहः । भ्योतिश्रण्डांशुरोचिगगनमटिनिमा कजलं दह्यमाना शच्श्रेणी पतङ्का 
जवति रघरपते त्रत्रतापपरदीपः ॥ १६२ ॥ शक्तिः सवतिरिक्ता विलपति न च ते पीट्- 
पाकमरियत्रं वाक्यं धर्मे प्रमाणं स्वयमपि रचितं नान्य इंशोऽस्ति कश्चित् | नो वायं 
मेद आस्ते कनिदपि विषये नेव मिथ्यामवादश्चित्रं पाण्डिलमेतदहसि रघुपते गोतमा- 
येरतकयम् ॥ १६६ ॥ पूर्त्रामिदधबदधिदधिगुणितकरणेऽप्यस्ति तेऽल्पप्रयतो यः कश्चित्नैव 
लोपं भजति बहुतरपिक्षिणोऽप्यन्तरङ्ः । नो वा बाधः परेण क्चिद्पि विषये नापवादो 

गृणाना वदरं वणमात्र सदनमिति नवो राम ्ाधूलमार्मः ॥ १६४ ॥ मोहि भतं कठापु 
धयत् कुमुदं सत्पमे संचरा नेत्रानन्दं वित्तमु च विबुधान राजा तथापि । 
दोन्विपी कलङ्की सदजनडतनुः संक्षयः पक्षपाती नक्षत्रेशः कथं वा कलयतु तृनं राम- 
11 

१ यतोऽम्भमो द्रवतरेऽपि भवदीयाश्वादरृत्थापितरजःसंपकात्तस्य कदमता जतिति मावः. २ घौटकखु- 

रधृण्णाः सन्तः. ३ त्वतेतरया तने प्रवेशाद्रण्यमप्रि जनपदवरद्धवति. ४ मनोहयम्. ५ स्तम्भः, ६श्रे 

तया. ७ पर्णसततिः. ८ अवष्रम्महेतुःः ९ दीपदण्डः, १० दीपधागपा्रम्. ११ मध्यवर्मित- 
लाद्रतुरदशाङ्ः. १२ (चनदरपक्ष) तथा करास्वशेषु प्रों प्रागल्भ्यं धत्तां तरिमरतु; (रामपक्ष) यथा कलाप 
रिक्ञानेष प्रौं पत्ते. १३ चन्द्रपक्षे) तथा कुमुदं प्रकाशं प्रथयतु विस्तारयनु; (रामपक्षे) वथा कौ प्रिथिव्यां 
मुदं हष जनग्रति. १४ (चन्द्रपक्षे) तथा सतां देवानां पन्थाः सत्थ आकारस्तपमिन्संचेत् ; (रामपक्षे) 
गुथा सतप सतां योग्ये मागं संचरति. १५ (चन्द्रपरक्) तथा नेत्राणां टोचनानामानन्दं विधत्तां कुरुताम्; 

(रामपक्षे) गधा तृणां रक्षक्ाणामानन्दं जनयति. १६ (चन्द्रपक्षे) तथा विबरृपान्देवानवतु रक्षतु; (रामपक्षे). 

मुधा विवुधान्पण्डितानवति, १७ (चन्द्रपक्षे) तथा च राजा रोभितोऽस्तु; (रामपक्षे) यथा नान्ना क्रियया 
गुणेश्च रजा. १८ (चन्द्रपक्षे) दोषा राच्निस्तामन्वेषते तच्छीलः; (रामपक्ष) न दोषमन्वेषते कितु गुणान्. 
१९ क कलद्रवान् ; (गामपक्ष) कलङ्की न. २० (चन्दरपक्षे) सहजतो जलमयी तनुर्यस्य सः; गापपक्षे) 

निसमेतो मूरलमाव्रो न. २१ (चन्द्रपक्ष) कृष्णपक्ष एकैककलक्षयात्सक्षयः; (रामपक्षे) न कदाचन तस्य क्षयः, 
कितु सवदा बद्धिव. २२ (चन्द्रपक्ष) पक्षऽतीतेऽमायां पतनशीटः; (रामपक्षे) पक्षपाती न. २३ (चन्द्रपक्ष) 

नक्षत्राणां तागक्राणामीशः सामी; (रमपक्ष) न च नक्षत्रेशः, भितु सवषां क्षत्राणामीशः. 



[अ्र०द३ विरिष्रानप्रशंसा । १८१ 

चन्द्रेण चन्द्रः ॥ ११९ ॥ मादयदर्वण्डगण्डच्युतमदमदिरासंचर्रीकी्नांकारानन्दगीताः 
-कविभवनभुवस्ताः पुरस्ताद्वन्ति । पश्चादश्न्ति येषामुपरि करुणया रामभूपारमोरेरुदेछह- 
ग्थवीचीबहर्धवलिमाबद्धकक्षाः कटाक्षाः ॥ १६६ ॥ वीजं चिन्तामणिश्चत्कनकगिरितदी 
जन्मभूमिभेवेचेतेक्री चेत्कामपेनुिधिकुमसिलं मृरसंस्कारभचचेत् । वित्तेशो रक्षिता चेत्सर- 
निजनिटया मञ्जरी चेत्तदा स्याद्राम क्ष्मापालमौले तव मृनलतया कल्पवृक्षः सटक्ष५।१६७॥ 
मन्ये मृत्योः सपतरी जगति सुविदिता कालकूटस्य कन्या धात्री ककेटिकस्य स्मरणभयकरी 
कि च वज्रस्य माता | कल्पान्तः पुरी प्रभवति भगिनी भीषणा काररात्रेदैतीयं ते क 
पाणी मूरप्रपमुदटशां रामचन्द्र क्षितीश ॥ १६८ ॥ 

रामजामः ॥ क्षभ्यत्मय्यिषथ्वीपतिहदयसरम्तोपद्ापं दधाने दोष्णां सूप्रतापे तपति 
बहगणे रामजाम कवीन्द्र । सूर्या मित्र्मायात्समजनि दहनः कृप्णवत्मौ निमजन्पारावा- 
राम्बुपूरे निवसति वद्वावदिरन्यक्िम् दयम् ॥ १६९ ॥ 

रामनाथः ॥ करकम्पितवङ्गयष्टिभीमे रणय॑नाहितरामनायवीरे । अरिभिभ्मर््वमृन्दरी- 
णामचलन्दक्षिणवामटोचनानि ॥ १५० ॥ 

¦ ॥ कंतिपयदिवयेः क्षयं प्रयायात्कनकगिरिः कृनवामरीवसरानः । इति मृदमुपयाति 
चक्रवाकी विर्तरणदाटिनि वीरसद्रदेवे ॥ {५७१ ॥ कवीन्द्राणामासन्म्रथमतरमेवङ्गणमुवरश्च- 
रदरङ्गपङ्गाकुलकरिमदामोदमधृराः । अमी पश्चात्तपामुपरि पतिता सुद्रगृपतः करालाः श्षीरो- 

दुपरसरदृरवीचीमहनराः ॥ {७२ ॥ मयो भृयम्बदरिदणनाद्यामनादासकाङ्ाद्यतिवानिर 

हह तरणेरुल्मणेपु व्रणेषु । सायं मायं टवणसचिटम्पदोवाधामरमाधावम्याटम्याकडिनवपृपो 
रुद्र कः स्यादुपायः ॥१५६॥ चन्द्राऽनेन कलङ्किता चन वन रामोऽमृना वश्चितः कि चानेन 
कुटाह्गनानयनयाटावण्यदक्ष्मीहना । मम्यानाममिटापकम्य मवतः श्रीरुद्रनन्द्र प्रभा तन्मन्ये 
हरिणम्य हन्त हननायाणटक्रापक्रमः ॥ {५४ ॥ सुद्रम्यापि दिगम्बरम्य क्रपया स्वर्गऽमराः 

कोटिशो याचन न कदापि काचनमहौ शाश्वत्मदा भुत्रन । एकाऽहं वमुधानट न च पृनः 

सहस्य पात्रं मदा यानिप्ये कथमन्यमृपतिमतः श्रीरद्रमूमीपते ॥ {५९ ॥ 
सूपनारायणः ॥ भय यदि ममीहमे परप्रावराधं मदा प्रमाकय महच: किमपि 

रूपनारायण । मरतीपदरपनागरी नयननीरकष्ठाटिनीममत्तरणचातुरी तुरगरानमध्यापय॥ {७९॥ 

रूपमणिः ॥ श्रीमदूपमणे गणन यदयं हीनोऽपि नीतो गृरुगादिं मोरवमाद्रण भवना 
तेनासि शंमभुभ॑वान् । यत्तेनाप्यकनुः कटद्गत्रिकदयो दोपाकरोऽपि म्कृटं विप्राधीशपदे ति- 
धाय व्रिधूनश्रन्द्रोऽनिडं मस्तके ॥ १७७ ॥ 

विक्रमाः ॥ तत्कृतं यन्न केनापि तदत्तं यन्न केनचिन् । तत्मापितममाध्यं यदिक्र- 
मार्केण मृभूना ॥ १७८ ॥ सारमवक्त विदह्ता नवका विटमनि चरति नो कङ्कः । मर- 

ण त त ७/७ नि ~~~ ~ +~ ~~ 

१ हस्ती. २ श्रमी, ३ कर्वाचत. ८४ अन्यः, ५ मेख. ६ नाश्नः. ७ दानम् 
> 



१८१ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । ॥ि भ०६] 

सीव कीरतिरोषं गतवति मुवि विक्रमादित्ये ॥ १७९ ॥ हस्ती वन्यः स्फयिकघरिे भित्ति 

भागे खमिम्बं दृष्ट ष्टा प्रतिगज इति वद्टिषां मन्दिरेषु । दन्ताघातादटितदशनस्तं पुन- 

वीय सयो मन्दं मन्दं सएदाति करिणीश्ङ्कया विक्रमा ॥ १८० ॥ कीरतिस्ते दयिता 
तदीयभठरे खोकत्रयं कति तस्मा जगतः पिता पितृधनं येनाथिनां तद्धनम् । वीर श्रीवर 
विक्रमाकर मवतम्ल्यागं न मन्यामहे कस्त्यागः लकुटृम्बपोषणविधावधेव्ययं कुवैतः ॥ १८१॥ 

विग्रहराजः ॥ बते संमति चाहुवाणतिटकः शाकंभरीमूपतिः श्रीमानिवग्रहराज एष 

विजयी संतानजानात्मनः । अम्मामिः करदं व्यधायि दिमवद्िन्धयान्तराटं मुवः शोषर्तीकर- 
णाय माम्तु भवतामृदयोगशुन्यं मनः ॥ १८२ ॥ 

वीरभानः ॥ टङ्काथामनि वीरभानद्रपतेः प्रेक्ष्य प्रतापोदयं प्रत्यागारमधीरनीरनदशो 

भूयो हताशम्रमात् । शुम्यद्याणि व्रिधूतपाणि विगटन्मुक्तामणि मरस्खहद्वाप्पश्रेणि विोल- 

वेणि दयितं कण्ठस्थल त्िभ्रति ॥ १८६ ॥ मरीश्ाङ्तिभिम्तुरगनिनद ; कुम्भीन्द्रकोटाहरैः 

मरस्थाने तव वीरभान दचितं ब्रहमाण्डमाण्डोदरम् । आधाय जवति प्रतापदहने रङ्कः पुन- 
वेधसा तारानायकतारकापुरपरिदियाजादिवायामितप् ॥ १८४ ॥ 

वीरवरः ॥ कामो वामदशां निधिनेयनुषां कालानो विद्धिषां खःशाखी विदुषां गुरु- 
गुणवतां पार्थो धनू्भारिणाम् । रीावासगरहं कलकुलनुषां कणः सुव्णीधिनां श्रीमान्वी- 

रवरः शितीश्वरवरो वषि सर्वोपरि ॥ १८९ ॥ जम्बुद्धीपगृहमरकारनकरी सेहक्षमाधायिनी 
नीव्यो ्ीणमषीततिः खलजनश्रेणीपतङ्खन्तरत् । गाजीनद्राकबरक्षितीश्वरमनश्चिन्तान्धका- 
रापहा यस्य क्षोणिपतेरराजदसिकं दीपोपमा टेखनी ॥ १८६ ॥ 

वीरसिंहः ॥ वीरसमिहारिनारीणामज्ञनाक्ताश्रविन्दवः । उरोजे पतिता रेनुः सरोजे 
मधुपा इव ॥ १८७ ॥ यमस्योच्छिन्ना न वेदा मनसि सदयता दूपणानामभावो दक्षो दरे 
ऽणुदध्टया जहति कठिनतां दानशक्तिगरिष्ठा । आधत्ते यश्च कन्दं शिरसि दरवतां यश्च 
दूरीरृतातिः प श्रीमान्वीरमिह तमिव तव रिपुस्तत्र दम्भं प्रतीमः ॥ १८८ ॥ केकुण्डाभ- 
कामः कमलट्युतरिराः कुज्रारृ्टट्टिः कोदण्डोदारनामाप्यमितपरिजनो विश्वविख्यात- 
कीतः । सुन्दयोसक्चित्तः समरणवरिजयी कङ्कणाहारयुक्तो वीर श्रीवीरसिह तमिव तव 
रिपुः कितु गुक्तादिव्णः ॥ १८९ ॥ 

वेङटपतिः ॥ अत्र मन्मथमिवातिपुन्दरं दौनवारिमिव दिव्यतेनपप् । शैरराजमिव 
धेथेरोदिनं वेति वेङ्कटपति महीपतिम् ॥ १९० ॥ 

दादिनहान् ॥ मूमृन्मोलितटीषु वपति महाधाराधरेऽसििन्नपनो जाता भूप रखती वि- 
जयिनी कष्टोहिनी पावनी । श्रीमच्छाहिजहां बवीमि तदिदं माहात्म्यमस्याः कथं यस्यां 
मजति पृङ्कनीयति शिवस्तन्मूधनोऽटीयति ॥ १९१ 1 

१ दकारे भकरागम्. २ इह पये शतुगक्ष आदयाक्षरयागः,९ ३ विष्णु, ५ हरम्. ५ मदनशासकलात्, 
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सिन्धुराधीश्वरः ॥ अशर्मबहनज्वरत्कटुकया्षरूसेक्षणक्षणकषपितशात्रवे जयति सिन्धु 
राधीश्वरे । बयं न बहु मन्महे निनभुजानमद्राण्डिवच्युताखरशिखिताण्डवज्वरितखाण्डवं 
पाण्डवम् ॥ १९२ ॥ 

हम्मीरः ॥ मु्ति मुञति कोषं भजति च मजति रअकम्पमरिवर्गः । हम्भीरवीरखद्ग 
त्यजति त्यजति क्षमामाश॒ ॥ १९३ ॥ मा चक्र भत्रित्रिरहञ्वरकातरो भृः संकोचपम्बुन न 
याहि न यामिनीय । हम्भीरमूपहयपादविदीणेभुमीरेणत्करैरयमकारि दिवान्धकारः ॥ {९४॥ 

राजविमूषावणेनम् । 
यद्ाःपरोऽयमहुतो न ते महीप कञ्चुकः | मुपण्यकमं भालयदो जयप्रदं सुरक्षणम् ॥ १ ॥ 

्रज्ातृतीयोग्रविरोचनस्य भ्योज्जटस्येश्वरकामदातुः । कामारिमृत्सूज्य मुदा सकामा द्यु 
प्णीषगङ्का तव माति मधि ॥२॥ चित्रामिरस्योपरि मालिभानां भाभिमणीनामनणीयसी 
भिः । अनेकथातृच्छररितारमरारेर्मोवधनस्याृतिरन्यकरारि ॥ ३ ॥ तमङ्गदे मन्द्रकृटकोरि 
व्याषटनोत्तेननया मणीनाम् । बंहीयप्ना दीरिवितानकेन चकासयामासतृरुछपन्ती ॥ ४ ॥ 
रिरवेष्टनव्याजतस्ते मुखेन्दोः परं पक्षपाताद्रस्येव राम् । सुपा मृति बद्धं कचच्छदमनालं 
दाशा ङ्खोऽद्गहीनो विमालयेष राजन् ॥ 4 ॥ तारापिनाधमभिजिद्य मृलश्रियाद्या राजंस्त्वया 
पदककैतवतो प्यलम्बि । बन्दीता हव तदीयवधृममृहा टारच्छलन तव वक्षमि मानि नू- 
नम् ॥ ६ ॥ धवल्कुप्रमभास्वत्कथुकम्योपरिष्टात्कनकपरिकिरण भ्राज राजरान । इारदि 
यनगणोदयद्िदयुदुदामरेखाकलित इव धरेन्द्रः माच्नती विन्ध्यः ॥ ७ ॥ स्वभावारक्श्री 
नखरमुपुमानद्धकनकम्फरदिदयुद्रानत्कटकयगटाम्यां तव कर । विभातः काय्मरद्रवविदि- 
ताविन्द्रतरिनये हने खर्गद्यारार्गल टव त्रिमो हिदृभ्थितिद्त ॥ ८ ॥ 

गजप्र्रसा । 
नीता कृम्भम्धल्कटिनना कामिनीनामराजैः म्नयं श्रवा शतमणिगणेः कनुकैरादरनैव । 

हृत्यास्यातं नरपतिग्रहदारि कम्भन्द्रटिम्माः शाण्डादरण्डवेपूपि वहां भृनिमृद्यनिि ॥ १॥ 

सिन्द्रय॒तिमग्यमृधनि पतम्कन्धावयिद्यामिकर व्यामान्तःस्धरशि सिन्पुरऽम्य मरारम्मोषुर 
धावति । जानीमो नु यदि प्रदोपतिरिरत्यामिश्रमंध्यापियेवाम्तं यान्ति ममम्तवाहुनमुनातं 

जःवहस्वांशवः ॥ २ ॥ एतदन्धगनम्तृपाम्भपि म्यं कण्ठान्तमञ्जत्तनुः फनः परण्डुरित 

दिकरिनयक्रीडायश्ञः्पापिभिः । दन्तदन् न्नृतरिम्बनचत्दनः कराम्भोवमिन्यारनाद्भ्- 
४ कि 1 [0 0 1 

१ परिधानम्; (पक्ष) भाण्डागारम्. \ द्धामनम्; (पक्ष) प्रक्रष्कम्पम्. ३ क्षान्तम्; (क्षे) प्रणीम्, 

४ चक्रवाकीषिरदानुगः. ५ अभ्रक. ५ अनगट दर्थः, ५ क्षत्रिय. < सुगर, ९ प्रनिभिम्बेन, 
१० कगद्रीकर् इयः, ११ एेगवतेन, + 



१८८ पुमाषितरतनमाण्डागारम् । प्र०३] 

वमन विरहं निर्वापयलम्डधेः ॥ ३ ॥ सीयोदान्रगन्धमकुपितहदयोत्तारितोदण्डकूण्डे- 
र्च्छयुच्छगृच्छमतिकरटिधिया पिन्धुररधावमानैः । तत्यादन्याप्तनम्रीभव्दचरभरोद्रान्तिधारा- 
वघरूणैत्यारावाराम्डपू्णा धरणिरतितरं शङ्कमाना चकम्पे ॥ ४ ॥ 

तुरगप्ररशसा । 

मेखटीयति मेदिन्याः ककुभः कङकमीयति । मण्डलीस्तुरगः कुवेखगतः कुण्डलीयति 
॥ १ ॥ धावन्तमनुधावन्ति हरिणं तव वाभिनः । नामिनिमृक्तकस्तृरीट्ुन्धा हव समीरणाः 
॥ २ ॥ अनूनेवगादयमदहितीयददायातुस्गादपि टजमानः । घुरोदधतर्वीर तुरंगमस्ते रजोभि- 
रहापतिमाव्रृणोति ॥ ३ ॥ प्रयातुमस्माकमिदं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम् । 
दृतीव वाहिनिजवेगद्पितेः पयोधिरोधक्षममृदधतं रजः ॥ ४ ॥ इयती जगती कियती भविता 
नमिता न नयामिति याति हयः । वियदङ्गणरिङ्गणरङ्णभृविमूशान्निव नतनमातनुते ॥ ९ ॥ 
किमङ्गारवद्रं सुरः स्पदरायन्तः कुरङ्ग इवाङ्खानि संकोचयन्तः । अटन्तो नटन्तो मं तोष- 

नतम्तुरंगाः सुरङ्गाः पुरं गाहयन्ति ॥ ६ ॥ अलक्षितगतागतैः कुट्वधृकरकषिरिव ्षणानु- 
नयशीतैः प्रणयकेलिकोपेरिि । सुृत्तमसृणोक्तौमृगदटशामरोनैरि तलदीयतुरौरिदं धर- 
णिचक्रमाक्रम्यते ॥ ७ ॥ निरमापरं मखमण्डले परिमितं मध्ये रर कर्णयोः स्कन्धे बन्धुरम- 
मरमाणमुरमि क्षिगयं च रोमेोद्धमे । पीनं पश्चिमपाश्वयोः एथुतरं एषे प्रधानं जते राजा वा- 
भिनमाररोह सकटेयक्तं प्रशमौगैणेः ॥ ८ ॥ भृठीमिर्दिवर्मन्ययन्वधिरयच्नीशाः सुराणां 
रवेवातं सयति खज्यञजवनयेः स्तोतन्गुणेमूकयन् । धमाराधनंनियुक्तनगता राज्ञामनाधि- 
षितः सान्द्रात्फाटमिषादिगायति पदा म्म तुरंगोऽपि भीम् ॥ ९ ॥ वातं स्थावरयन्चम् 
पुटकयन्सोतखती मूत्रयन्सिन्धुं पर्वल्यन्वनं विटपयन्भृमण्डलं लेोष्टयन् । दोटं सर्पपय- 
न्दिशं चपलयंोकत्रयं क्रोढयन्हटारब्धरयो हयस्तवे कथकारं गिरां गोचरः ॥ १० ॥ 
तप्तां गामिव संएदान्ति गतिभिद्यौमुत्पतन्तो मृह्रन्तेवासिन आजतव्रश्रुतगतीवाध्यापय- 
न्तोऽनिलान् । देव सीयघुराग्रदीणेवसुधाधृरीवितानं बलाराल्श्रो नटनं पटिप्यति हि वस्त- 
न्वन्ति वाहास्त ॥ ११॥ 

खद्धप्रशसा । 
वणैयामि विमलल्मम्भपः करं तदीयकरवाटवक्निनः । एति यत्मभकौन्दवीं दयति वि 

शवशुक्तिपुटमोक्किकं यशः ॥ १ ॥ खद्धवारि भवतः किमुच्यते रो्दौवलमिवारिकुन्तरैः । 
न ~~~ ~~ ~ ~ 

१ अन्तारक्षचारिणां दरीः प्रतिकघ्रन्नितयथः. २ तच्रयान्प्राणिन इत्यथः, ३ वायोरप्यधिकतेग दयं 
४ जगता ध्मकसाधनकारिणा. ५ वेगातिश्ञयत्वाननिरन्तरमरधचरणनिक्षपव्याजात. ६ भुवम्; (पष धेनुम् 
शोत्राह्मणानठान्मृमि गोच्छिष्टं न पदा स्पृशेत् इति निषेधादिति माव 



[्रि०३ खङ्गप्रशंपा | १८९ 

यत्र राजति निवेशितं चया राजहंसनिवहोपमं यराः ॥ २ ॥ न पकषदृत्तिने सपक्षदृत्तिवि- 
 प्षदृत्तिः करवाटधूमः । तथापि ते भूमिपते जगत्यां परतापवहिममिति करोति ॥ २॥ 

रिपुश्रियः कि कचमंचयोऽयं प्रतापवहेः किमु धृमराजिः । विलोक्य यत्पाणिगतं कपाणमेवं 
जनस्तकंयते रणेषु ॥ ४ ॥ पद्यः करस्पदेमवाप्य चित्रं रणे रणे यम्य पाणा । त- 
माठनीला शरदिन्दुपाण्डु य्स्रिरोक्यामरणं प्रमृते ॥ ५ ॥ दुपान्धगन्धगजुम्मकपारक्- 
टकरान्तनिघ्रवनशोणितशोणसोचिः । वीरे्यटोकि युधि कोपकपायकानितिः काठीकराक्ष 
ह्व यम्य करे कृपाणः ॥ ६ ॥ धाराधरस्वदसिरेप नेन्द्र चित्रं वधेन्ति वेरिवनिताननरो- 
चनानि ! कोरोन संततमसरंगतिराहवेऽस्य दारिदिमभ्युदयति प्रतिपायिवानाम् ॥ ५ ॥ कुर 
गक्ष्या वेणी मुभगविपरीते रतित्रिधावपरिष्न्धं दृष किमपि निपतन्तीमरिभटः । अधिभ्रीय 
युप्मत्मचटकरवाटव्यतिक्रं स्मरत्रवै स्तव्धौ विरमति परीरम्भरभप्रात् ॥ ८ ॥ रपाणीयं 
काटी तव रिपुयशश्षीरमनिरं पित्रन्ती स्याव प्रथयति तथा दुरिपहताम् । यथा दरा 

दम्याः स्फुरणमपि संमाग्य सहमा विमृह्यन्ति मरोदप्रहरणमृतोऽपि प्रतिमगः ॥ ९ ॥ रा- 
जन्वीर विपक्षटक्षमुवधवैधम्यदीक्षागुरुः मङ्खामाध्वरफममरमकुशरः प्र्यायष््वीमुनाम् । 
मराणानप्यैमणेमयापह्रणं नाकारि सरित् प्रभो म्रभङ्गेन तत्रेति रिव्यमकि्रत्कोशं प्र सङ्ग 
परः ॥ १० ॥ अम्याभिननगः सखकोराविवरारृष्टः स्फुरत्टप्णिमा कम्पन्मीटदराणटीटव 

नम्तेषां भिये मृभूनाप् । सङ्कामेषु निनाङ्कुरीमयमहामिद्धापधीवीरुषः पवाम् विनिवेद्य 
जाहुदिकता कैनाम नादम्बिता ॥ {१ ॥ मृमृन्माटितदीपु ददितममारम्भोऽयमम्भाषरम्त्- 
त्वङ्ः प्रतिपक्षपद्कपटटं प्रक्षाटयन्धारया । युद्धकरद्दविरृदमिन्पुरगटद्रण्दम्भटन्रम्वननुत्ता- 
मिः करकामिरा्न ममर क्ाणीतदे वपति ॥ १६ ॥ आश्य समराम्बरे रिपयराश्चन्द्रमरता- 
पारकयोः प्रवैग्राममयं महैव तनुने चत्तद्गरादः कथ् । क्रि चान्यत्यरटाकनिभय भवांम्न- 
ममन्पहव्य॒त्मवे गृहणाति यजतामकम्पद्धया रान्नां ममम्ना मुवः ॥ १६ ॥ दव लत्कगपदमः 
कोतिगरन्मत्ताटिमाद्ाममि वेवन्येद्रटनृमकरतुमपर चहरिवामघ्रवापर् । वरणीका्रधीः 
मतापहुतयुगभूमं च कनिजगुमन्ये काटमृनेगदाररमना हाराहच््याएता ॥ {> ॥ मिक्तायां 
वीरकण्ठस्थटबहटगयद्रक्तथागम्तुवर्पमाद्यन्मानंगकुम्भोदलनविलृिनर्माकिकः पुध्पितायाम् | 
पङ्कमोद्यानममा तुरगमुरपुटाल्वातरृष्टम्थरायां जातं त मद्धहयाः फटमनुग्मावा- 
दयं जयश्रीः ॥ १९ ॥ मर्पतिषा हृपाणी तव मूजमृनगामेगतः मंयगद्रा म्यः छृत्तारि- 
खण्डच्य॒तसुपधिररनोयोगमम्यावहन्नी । दप्यदानाम्बपृरतकटकग्विटनागण्डदटपु रीना मृत 

सद्यः करिटाण्डान्यतितविमलगव्दररिमृक्तच्छटन ॥ १६ ॥ दलन्ती व्यामगभं दिति विद्विरि 
मृहुनिप्यतन्ती हरन्ती शश्वत्रादान्यक्रारानमिटजनमनात्रिम्मयं वधवन्ती । यम्य म्फारा- 

पिधारा तदिद्िव तरा वेरिकिण्टोपकण्डं प्राप्नो मद्यो नटीव प्रणयकुतृकिनी माहमातिप्क- 
म ५० "षी 1 

१ तक्रविलटामाः, प्रकरकटगनिर्धि ३ ग्रन्थिम् विषतवय॒ना 



१९० सुभाषितरतमाण्डागारम् । म्र०३] 

रोति ॥ १७ ॥ चृडापीडाभिरामः सुरदुरुमणिभिरृद्रिकाकल्पभूतैददिण्डः कृण्डलीनदरस्तव' 

जयति जगन्पण्डलाधार एषः । कीर्रान्यारिकीर्वि सपदि समुदितं पातुकामः परप्तपभिहा- 

मैः किमेनां चपटयति चमत्करारिणी सद्गधाराम् ॥ १८ ॥ 

राजयान्रावणैनम् 

प्रयाणे तव राजेन्द्र मृक्ता वैरिमृमीदशाम् । राजहंसगतिः पदटरयामाननेन शरिदुतिः 

॥ १ ॥ िडारीणां सटालरको रजःसंदूषिताम्बरम् । पर्भाे दृपते सन्तोऽपथेयान्ति रजो- 
वृताः ॥ २ ॥ वहामिराजिनिधेतृरीपटलपङ्किटाम् । न धत्ते िरमा गङ्गां मूरिभारमिया 

हरः ॥ ३॥ यात्राम यस्य ध्वजिनीमरेण दोरायमाना स॒का धरित्री । आद्र्रणाधिषठि- 
तष्पीटमकरमःं कूर्मपति चकार ॥ ४ ॥ जस्य मयणिषु प्मरशक्तरमरषरेवोमिमिरुत्थि- 
तानि । कृषनिि प्रामन्तरिखामणीनां प्मप्ररोहास्तमयं रजांपि ॥ ९4 ॥ यदस्य यात्रासु 
बलोद्तं रनः स्फूरततापानटभधृममञिम । तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधो दधाति पङ्कीमव- 
दङ्कतां बिधौ ॥ ६ ॥ लय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुस्वं सेतुमन्थ्ृदतः किमपो 
भिमेति । द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्यवशंवदोऽद्य लां राजपुंगव निपवतं एव लक्ष्मीः ॥ ७॥ 
तयि प्रचरति प्रमो तुरगवल्गनाघ्र स्फुरद्रावटयधृटिभिः सकलमेव कीर्णं नमः । दिवाकर- 
यावी निरवहम्बसंचारतः श्रमापनयनाय कि वमुमतीयमूषध्वं गता ॥ ८ ॥ चोटी चोटी न 
तु कटयते गुजरा जनेरा्की मूरनाकरान्तं विशति विषिनं माटवी साखवीथीमू । नो संगीतं रच- 
यति मनागङ्ग वद्वी ठृशाङ्खी नाङ्गी रागं रहसि तनृते भषते चसरयाणे | ९ ॥ देव तहिनय- 
प्रयाणविलमत्सददानिराजव्जक्षण्णक्ष्ातलटीनपांशुपटट्म्याप्तो ऽनिमेपेश्षणः । सुत्रामा बहु म- 

न्यते फणिपति पाताटमलस्थितं सोऽप्युदामकरीनद्रदुधरभरद्छन्तः सहेक्षणम् ॥ १० ॥ 
देवे दिगिजगरद्यते एतधनुःत्यधिसीमनितिनीवेधव्यत्रतदायिनि प्रतिदिशं करुद्धे परिभ्राम्यति | 
आस्तामन्यनितम्बिनी रतिरपि प्रायो न पौष्पं करे भतुधतुरमदान्मदान्धमधुषीनीटीनिचों 
धनुः ॥ {१ ॥ देव तहिनयोदयमे हरिषुरगरातक्षतक्मातलात्मोद्रूते रजसः परागपर्ले 
दिक्चक्रमाक्रामति । अक्ष्णां पडङ्तानि निन्दति निजं हस्तद्वयं निन्दति खां निन्दे्य- 

१ सेतुश्च मन्यधवेति. २ व्नद्रः, ३ हत्रवः, ८ यदि मम भती कामो धनुधारविष्यति तदायं गजा 
मद्धतारं घनुर्रतादधनिष्यतीति भयासम धनुनग्राह्यदिति भावः ५ अधः. ६ ममृहःः ४ दश- 
रतानि. ८ यतथतावद्रनः समुच्छलितं बेन तस्य सहखनेत्राणि तिरोहितानि बम्रुस्तेन यदि मम नेत्रसदं 
नामक्रष्यत्तदा चतावद्रजोनिकरस्तत्र नापतिष्वदतो नेत्रसहं मम॒ किमथेममवरदिति. ९ सपि ने्रसहसे 

तत्तिपेधानागर यदि हस्तसदघमधप्यभविष्यत्तद। स्तैः सवरनेत्राच्छादनं कतु इक्यमतो मम पाणिद्रयं व्य्थमे- 
मेत्ेति. १० यतो मया देवल्वादनिेषता पक्ष्मपाताभावः ्रिमिति प्राप्तः वस्माचकुषां जःपटटाक्रान्तत्वमभृयदि 

च मे नयनेष्वनिमेषता नाभव्िष्यत्तदा रजःपातोऽपि नाभविष्यदतः स्वामनिमेषतां निन्दतीति भविः, 
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निमेषतां परिपतद्वाप्पाम्बुधारो रिः ॥ १२ ॥ युप्मदाभिनिताजिरानि चरणकषेपक्षौरमो- 
 हिनीं महु क्षोणिमवेरय सिञ्चति घभेती नदीनां जटः । आशामण्डलमुत्कटध्वनपर्वतं 
तनोति दरुतं चश्चचचथलरेणुरांशविनमिवनेतुं दिवं गच्छति ॥ १३ ॥ ू्तीधोरण देव वाप्व 
करी पड्कन छित्तिः कथं नीतः खर्गतरंगिणीनलमपो तत्रासति पङ्कः कुतः । परवीशाविजयो- 
त्वं प्रति छृतोदयोगे धराधीण्वरे स्फायन्ते करिकणेनाटपवनोतृताश्चमरेणवः ॥ १४ ॥ 
देव लंद्रनवामिधत्रपरल्मोदृतधृटीभरेराकाशं वमुधायते शरकरः सोमायते निप्मम 
क्रि चाधो मरकुितः फणवतां नाथः स कूमायते वर्मा मागेपतीयते किमपरं रोत्रीयते 
वासरः ॥ १५ ॥ वेतयक्षतिराजहंसयुवतरस्वन्मरणादवदिमप्राम्यत्पटरद भूरिदा तिपतच्च- 

क्रीदते इति । पयस्यन्नवपद्यसंहति पतदिगवतिवेगम्थिति प्रस्थानध्वनवातिरोटमननि सख- 

गीपगायाः पयः; ॥ १६ ॥ मत्यं चे प्रुपोत्तमोऽपि नियतं तत्रापि रामौ मवान्मस्थाने 
तवे टज्येव नमति व्य्तं यता मेदिनी । द्राक्पृवाचटपश्चिमाचलकुचावावृष्वती प्रोच्छ- 
लटकारावचट्त्पयोपिटहरीचेटाच्लश्र्ष्टः ॥ १७ ॥ प्रस्थान तव भमिपार बुधा जाता 

रनोदोपटा वद्विटरदारपयोधरोऽज्नवरतं वपेत्यधोऽश्रदकम् । उन््आश्वाप्रहिमापमाक्तिक 

गणान्वामाः किरसि द्दिषम्नच्चोत्पात हति प्रतापदहन यास्यन्ति तै शत्रवः ॥ {८॥ 
एतदत्तामिषातस्वदसृगमद्ृ र माद्रनयनेतदोारुदामप्रतापत्वददनटमिटदूमभृमग्रमाय । एत- 
दिगनेत्रयात्रासमसमरमभरं पदयनः कम्य नापीदेतत्तौमीरवानिवनमृर नरजारानिरानिम्थरीषु 

॥ १९ ॥ तत्तदिैत्रयाव्रोर्रतुरगखरा्ाद्मरन्यकरारं निवाणाग्मरितापानजमिव सृन- 
लेप राजा रजोभिः । मृगौटच्छायर्मायामयगंणितविदृन्तयकायौ सियानृदतत्कौति्रनामै- 
विधूमिसि युवे राहुराहूयमानः ॥ ६० ॥ गान्धारा गुत्तदाराम््ायि चटति गण्द्राप्प- 
धारय विहारा रागखामान्वगाराः कितिपक्रुटमणे गजर जनराङ्गाः | तेचङ्घाम््यक्तचिद्ग- 

सिभवनतिरक द्ियदद्ाः कचि मागङ्गा मक्तरद्धा सपदि ममभवरन्वरीर् गङ्गावेग 
॥ २१ ॥ काचित्कीणो रजामिदिवमनुविद्धा मन्दरवक्रन्ददमीरश्रीकाः काश्रदरस्दिश 

हव दधिरे दाहमृद्रान्तमच्वाः । म्रमुवात्या हृवान्याः प्रतिपदमपरा मृमिवत्कम्पमानाः प्र 

स्थानि पाथिवानामहिवमिति परोभावि नायः रमः ॥ २२९ ॥ जानं युप्मत्रयाणं ्ि- 

तितिक रजोयोगदापादङ्नेपा दिम्योपाः स्नान्ति मद्यम्बदरिदरपवधृनत्रनीरापगामृ । पं 
प ५ 9 

१ रन.कणमेमर्गान्परिपनन्ती निर्गच्छन्ती नेभ्यो वाप्पम्वृधागधरुजयप्रव्ा्ा वस्य सः, २ इनदर 

३ अश्विनीकृमारं यम्. ४ वाहनम. ५ त्दराहिन्यतावनी विपुामीयरचन्स॑मदादाकारर्मापि रजोमयं वम् 

वेति भावः. ६ चण्डांशुः ० यथा कृमः स्वं सगं सेकोचयति तथा प्रषोऽयि ववद्राहिनीमेरेण संकुचित 
द्ारीगेऽमृदिति भावः. < संकुचितशगगिऽपि प्रलम्वकायोऽमृदियथः, ९ यतम्नादक्तद्राहिन्या धृलिप- 
टटं समुच्छलिनं यन दिनमप्यन्धकराग्वदाद्राचिरेवामवदहिति भावः, १५ चक्रवाकी. ११ वेणः, 

१२ मेनापखम्. १३ रणममिपु. १४ उच्छ्गलः, १५ कपटम्. १६९ गणिनन्नासैक्येयः, ज्यौ. 

तिःशाल्नप्रमाणकं यदराहमच्छयात्मकरं तेनतप्रतिचन्द्रमिवेदयुतेक्षा 
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गम्य लत्मतपैसतदनु किमु दधरदोदनं देव तासां माची प्रातः मूते यदियमुरुमहोऽलण्ड- 
मरत्डि्बम् ॥ ९३ ॥ पूर्णनते तूमेततुलपरणितो दिष्डिपा दिग्विवि्षु पषुम्यननि| 
सोभयन्ति लितिमतिमृदितो मर्मणा कूमराजः । प्रस्थाने यस्य॒ गज॑त्करट्विनघटाप्रमन्यज्च- 

ु्वीमर्वा दवीकरेनद्रः क्यितुमुदितश्चायमार्ति त्रिमतिं ॥ २४ ॥ एृल्यखदवामिरानिम्रसरसु- 
रपुरमोद्धौर्ूदिनारैरारोकाटोकमूमोधरमतुटनिरारोकमावं प्रयाते । विश्रान्त कामयन्ते 
एजनिरिति पिया भृतटे सरभगेकाः कोकाः क्रन्दन्ति शोकानलविकटतया किं च नन्दन्त्य- 
टृकाः ॥ २१ ॥ इन्रः मरुव्धनित्तो दिरि दिशि सकलन्दिकपतीन्सावधानान्कुवन्वजा- 
च्छपाणिः सुरवरवटितां देवतेनां निगूह्य । सगेदारे यदीयोदधत्रनिहतप्रदटकानिनादं 
रत्वा तिषटन्मकम्पत्कुचकय्शातदीकिनरीगीयमानः ॥ २६ ॥ आनो बहानिरानिभखरखुर- 
तरन्यासटीरामिर्व्या दीणायां देव नियन्नविरटमवनी पट पाताख्वहिः । अश्चीयाद्धिश्वमेव 
प्रतिदृपतिवधरने्रधाराम्बुधारावारा यद्यनमारादरिकुख्दमन द्राङ् निर्वापयेयुः ॥ २७ ॥ 

पताका ॥ मयेन छप्णान्यसुणानि रागात्पाण्टूनि कान्तादिवियोगमाजाम् । दिषां म- 
नांमि ध्वनकेतवेन दोखानि मोस्तां द्रप संश्रयन्ि ॥ २८ ॥ 

दुन्दुभिः ॥ गङ्कखाम्भपि सरत्राण तव निःसाणनिःखनः । स्लातीवारिवधूवगेगमेपातनपा- 
तकौ ॥ २९ ॥ वह्मण्डं परविणण्ड्च भृधरगुहामूप्तान्हरीन्बोषयन्गमान्वेरिवधूवरनस्य दृपते 
निप्यात्य हा पातकी । कीलालं परिशोप्य च प्रतिमानां तेनप्रा तेऽहुतं शोदधं विष्णुपदं 
सणदाल्यभिषयोराि ष्टुत दन्दभिः ॥ ६० ॥ पीरीन्द्राणां धुरीणरवनिधरगुहागतैतः भोच्छ- 
रद्विः खापर्रशापराधपरनलितनयनपरान्तमाकण्यमानः । चत्मम्थानान्तरुयत्ल्यजटरषरध्वान- 
धिकारधीरो ब्रष्टक्षीराम्बुतीरो जगति विजयते दुन्दुमि्टन्नादः ॥ ६१ ॥ 

गवाक्षविरोकनम् ॥ आर)कमा् महसा व्रजन्त्या कयाचिददधेष्टनवान्तमाल्यः । वहं 
न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥ ३२ ॥ प्रपापिकाटम्बितमयपाद- 
माक्लिप्य काचिहहूवरागमेव । उत्सृ्टटीटागतिरागवाक्षादरक्तकाङ्कां पदवी ततान ॥ ३३ ॥ 
विरोचनं दक्षिणमञ्जनेन संमाग्य तदवक्िततामनेत्रा । तव वातायनसनिकरपं॑ ययौ शराका- 
मपरा वहन्तीं ॥ ६४ ॥ जालान्तरमरपितदष्टिन्या मस्थानमिन्नां न बन्ध नीवीम् । नाभि- 
मविष्टामरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववटम्ब्य वामः ॥ ६५ ॥ अधौच्चिता सत्वरमुत्थितायाः 
पदे पदे दुरमिमिते गटन्ती । कस्याश्चिदामीद्रशना तदानीमङगष्ठमूटापितमूत्ररोषा ॥ ३६ ॥ 
स्तनं धयन्तं तनयं विहाय विटोकनाय त्वरया वजन्ती । संप्रसरुतायां पदवीं स्तनाभ्यां पि- 
पेच काचित्पयमता गवाक्षम् ॥ ३७ ॥ अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः कररुद्धनीविगल- 
द॑शुकाः स्रियः । दधिरेऽधिभित्ति पट्हमतिखनेः स्फुटमदहहाप्तमिव सौधपड्यः ॥ ३८ ॥ 
रमपेन हारपददत्तकाञ्चयः मरतिमूधैनं निदितकणपूरकाः । परिवर्िताम्बरयुगाः समापतन्व- 
1 

१ 'सुल्तान्' इति पदस्य शोधनं सुरत्राण इति, २ सिहानूम्. ३ अधम्. ४ गच्छन्तीः. 
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ख्यीरृतश्रवणपृरकाः स्ियः ॥ ३९ ॥ व्यतनोदपास्य चरणं प्रसाधिकाकरपष्टवाद्रमवशेन 
काचन । हुतयावकैकपदचित्रितावनि पदवीं गतेव गिरिजा हरा्पैताम् ॥ ४० ॥ ग्यचल- 
न्विशङ्कटकरीरकस्थरीरिखरस्वलन्मुखरमेखटाकुलाः } मवनानि तृङ्खतपनीयसंक्रमक्रमणकण- 
त्कनकनृपुराः सिय ॥ ४१ ॥ करयुग्मपदमुकुलापवितैः परतिवेरम लाजकुषुमेरवाकिरन् । 
अवदीणशुकतिपुटमुक्तमोक्तिकभकरैरिव मियरथाङ्गमङ्गनाः ॥ ४२ ॥ निनान्तिकरपहितप- 
छवभ्रिया ्यवधाय चारु मुखमेकपाणिना । स्फुरिताङ्टीविषरनिःसृतोसददनमभाङ्र- 
मनुम्भतापरा ॥ ४६३ ॥ 

1 व त 

रणसामम्री । 
अभोच्धकैजरठकपोतकधरातनरुहैप्रकर तिषाण्ड्रदयति । बरेश्चटज्चरणविधृतमचरद्नातली 

रुदचरत क्षमारजः ॥ ! ॥ विपद्विभिभृशमितरेतरं कचित्तरगमरुपरि निरुद्रनिगमाः । च- 

टाचडेरनुपद माहताः गरतिवभ्रमुधिरमध एव धृष्य: ॥ \ ॥ गरीयः प्रनुरमुतम्य रागिणो 
रजोऽभवटयवरहितपच्मत्कःम् । सिसृक्षतः परमिजजन्मनो जनगद्रटस्य तु क्षयमपनेतमि- 
च्छतः ॥ ३ ॥ परा दरारक्षतिजनितानि संय॒गे नयन्ति नः प्रमभमसृमि पङ्कताप् । इति प्रवं 
व्यटविषुरात्तभीतयः ग्वमुचकरश्नरपतवस्य केतवः ॥ ४ ॥ कनिमदननिकुरम्बक 
कचिद्धिरण्मयकणपुजपिजरः । कनिच्छरच्छङाधरण्डपाण्डुरः मुगकषतक्षिनितररणुरुद्ययी 
॥ ९ ॥ महीयां महति दिगन्तदरन्तिनामनीकने रजमि मृखानपर्चिणि । विमारितामनिहत 
कोकिदावटीमलीममां जयदमदाम्बुरनयः ॥ ६ ॥ रिरोरसटेरच्िटको मरम मभा मूष 
यपत युवान एव मा } वोद्धतं धवलितमूर्धनानिनि पुवं जनामरत दूवाकरोद्रनः ॥ ७ ॥ 

पुसंहदथदपि धाम नीयते निरम्छति वहमिरपदरयं पररः । यतः किनेरवयवमंपदो ऽणव- 

म्लिपांनिधरपि वपुरावरीपत ॥ ८ ॥ दरतद्रवद्रथनरणक्चतक्षमातलाहमद्रहुटर नातरगुण्छिम् । 

युगक्षयक्चषणनिरवग्रह॒नगत्पयोनिप्रेनल दव मद्रमात्रभौ ॥ ९ ॥ ममृह्टमदिनकरवत्रका 
न्तयो रनम्वलाः परिमटिनाम्बरश्चियः । दिगङ्गनाः क्षणमविन्यकनक्षमाः व्रारिणां परिह- 

रणीयतां ययुः ॥ १० ॥ निरीक्षितुं वियति ममत्य कातृकरात्पराक्रमं परमरमुले महीभृताम् । 

रजम्ततावनिमिपन्टोचनोत्पटय्यथादरति तिदरशगणेः पटाय्यत ॥ {१ ॥ विपद्चिणि प्रनिष- 

दमापिवत्यपो इताचिरुनिनि समीरय्ध्मणि । इानःदानेरुपनिनपद्मारिकाः पयोमुचः मय- 

य॒रयेतच्रष्टयः ॥ १२ ॥ नमोनदरीव्यतिकरयोतमर्तिमिवियदतेरनधिगनानिं खमिर् । च्चम- 

त्रगखराहतोत्पनन्महीर नःल्षपनमवानि दिनैः ॥ {६ ॥ गनव्रनाक्रमणमरव्रनम्रया रमा- 

तलं यदप्रिटमानदो भूवा । नभम्नटे वहुटतरण रेणुना ततोऽगमत्रिनगद्िवैकतां म्फुप् 

॥ १४ ॥ ममम्थटीरृतविवरेण पूरिता महीभता बरदरनमा महागृहाः । रहस्रपाविधुरतरध् 
ज भतन म ८१८८०७०००७९०-१०५०.०१००५०७०१००००५ ~न ५ ~त 
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१९४ पुभाषितरतभाण्डागारम् । ५५ 

रताधिनां नमःपदामुपकरणीयतां ययुः ॥ !९ ॥ गते गृखच्छदपटसादटशीं रः पथसतिरो- 
दधति धने रजस्यपि । मदानिरैरभिमधुचतगन्धिमिद्धिपा हिपानमिययुरेव रंहसा ॥ १६ ॥ . 
मदाम्भसा परिगस्तिन मता गजाञनः क्षमितरजश्चयानधः । उपयवस्थितघनपांशुमण्डला- 

नटोकयत्ततपटमण्डपानिव ॥ १७ ॥ तृणीरवन्धपरिणदमुनान्तराल्माकणेटम्निरिसिपिच्छ- 

कलापधारि । कोदण्डपाणि निनदतसतिरोधकानामापातदुप्मसहमाविरमूदनीकम् ॥ १८ ॥ 

आदविव गनेन्द्रमौरिविटपदण्डा पताकावटी पश्ादरारणराजधोरणिरतिमरोदामयोधाश्रिता । 

उदण्ड्वनलाज्छिताप्यय घनीभृता रथानां तती तत्पशवातरगावरी विजयते योधैः समं 

मैतः ॥ १९ ॥ येरैरेव वशीकृताः कथमपि प्रोदामरोषान्धिता गाध्वान्तधराधरा इव रण- 
तषोणीं समाटम्बिताः । एषन्मीलितप्रितं प्रतिदिशं प्रक्षिप्नेत्रा्ला मन्दान्दोहितमोलयो 
मदनकेरामान्ति दन्तावलः ॥ २० ॥ आरूदक्षितिपाटभारविगरत्सेदाम्बुमेकोद्धता भेरी 
शराडतिचापरछृतिचमत्कारोछमन्मानसा । श्ुम्यत््ोणितटं स्फ़रत्वुरपुटं चथच्रत्केदारं म 
नदभ्रान्तविोचनं प्रतिदिशं इत्यन्त वानिव्रनाः ॥ २१ ॥ अन्युनोन्नतयोऽतिमाच्रष्टथव 
एण्वीधरश्रीमतम्तन्वन्तः कनकावीभिरुपमां सोदामिनीदामभिः । वष॑न्तः शाममानयन्रुपरप- 
च्छङगारटेषायुधाः कारे काट्यकायकाटवपुपः पांशूलाजाम्मोमुचः ॥ २२ ॥ हेषाघोपैह 
रीणां जितपरननिनर्ृहितैः कुजराणां ज्याघातोत्थमिनादैः पटपट्हयेम॑द॑लोदामब्दैः । माति 
कर्णोपकण्ठं मद्गजनिवहस्वन्धवण्टाप्रणदैः शङ्गाराय तरन्ते त्रिदशमरगदसो वीरव्गानु 
रक्ताः ॥ २६ ॥ प्रजन्तां कुम्भमित्तिच्युतमदमदिरामत्तमृङ्गाः करीन्द्रा युज्यन्तां स्यन्दनेषु 
मप्भनितमरुचण्डवेगास्तुरंगाः । कुनैनींटोत्पलानां वनमिव ककु मामन्तराले सजन्तः पा- 

दाताः संचरन्तु प्रममपिल्सत्याणयः पत्तयोऽपि ॥ २४ ॥ 

रणवणनम् । 
तनुत्राणं तनुत्राणं शचं शसं रथो रथः । इति शुश्रुविरे विव्वगृद्रगः प॒भयेक्तयः ॥१॥ 

पत्तिः पत्तिमभीयाय रणाय रथिनं रथी । तुरदरस्थं तुरहस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः॥ २॥ 

सङ्कामानन्दवर्िष्णो विग्रहे पुकाङ्किते । आध्रीत्कवचविच्छेदो वीराणां मितां मिथः 
॥ ३ ॥ निर्दयं सद्गमिननेम्यः कवनेभ्यः ्मुच्रतेः | आमन्ग्योमदिशस्तटैः परिव 
पाण्डुराः ॥ £ ॥ सद्धा रुधिरमलिप्ताश्चण्डाशुकरभापुराः । इतस्ततोऽपि वीराणां वदतं 
वेमवं दधुः ॥ ९ ॥ गृहीताः पाणिमिर्षीरिषिकोशाः सद्गरानयः । कान्तिनाल्च्छहादाजौ 
म्यहसन्ममदा हव ॥ ६ ॥ खड्गाः शोणितसंदिग्धा इलन्तो वीरपाणिषु । रजोघने रणेऽनन्ते 
विद्युतां वित्रमं दधुः ॥ ७ ॥ रखमित्नेभकुम्भेम्यो मौक्तिकानि च्युतान्यधुः । आहवकषेत्रम- 
मयुप्तकीतिबीजोत्करश्रियम् ॥ < ॥ वीराणां विषमेषेषिरविहूता वारणा रणे । शास्यमाना 
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प्र०६ रणव्णन् । १९९ 

"अपि त्राद्विनुषूताङ्कशा दिश्षः ॥ ९ ॥ रणे बाणगणेभिन्ना भ्रमन्तो भिन्नयोधिनः । निम- 
मज्जुगैलद्रक्तनिमगरापु महागजाः ॥ १० ॥ सद्गनिरदृनमूधौनो निपतन्तोऽपि वाजिनः । भ- 
थमं पातयामापुरपिना दारितानरीन् ॥ ११ ॥ वीराणां राखभिन्नानां शिरांमि निपतन्त्यपि । 
अधावन्दन्तदषटौषठमीषणान्यरिषु करा ॥ १२ ॥ शिरांमि वरयोधानामधैचन्हतान्यपि । 
आददाना मदां पादैः श्येना व्यानशिरे दिशः ॥ १६ ॥ उस्िता अपि हस्तीन, कोपनै 
पत्तयः करैः । ते रिप्नहनन्सङ्गपतिः खस्य पुरः प्रभोः ॥ १४ ॥ उस्किप्य करिमिदूरं 
मुक्तानां योधिनां दिवि । प्रापि जीवात्मभिदिव्याङ्गनाकण्ठपरिग्रहः ॥ १९ ॥ करुद्धस्य द 
न्तिनः पत्तिभिधृक्ोरसिना करम् । निभि दन्तमुप्रलन्यारुरोह निपृ्षया ॥ १६ ॥ स्र 
नामृरतो हत्वा दन्तिनोऽङ्िचतुष्टयम् । प्रपतिप्णोः प्रविष्टोऽपि पदातिनिरगादतम् ॥ १७॥ 
करेण करिणा वीरः मूगरहीतोऽपि कोपिना । असिनामृज्नहाराश तस्येव स्रयमक्षतः ॥१८॥ 
तुरञ्ी तरगारूढं भासेनाहल्य वक्षि । पततस्तस्य नाज्ञासीत्प्रासधरातं सवके हदि ॥ १९ ॥ 
तुरङ्गसादिनं शखहतप्राणं गतं भुवि । अन्त्राव्योऽपि महावाजी नात्रम्तनयनोऽल्यनत् 
॥ २० ॥ हिषा प्रापरहतप्राणो वाजिष्ट्ठटदामनः । हस्तोदूतमहाभासरो भटो जीवन्निवाभ्र- 
मत् ॥ २१ ॥ खदङ्घन रितधरिण भिन्नोऽपि रिपृणाश्वगः । नामृच्छत्कोपतो हन्तुमियैष च 
पतन्नपि ॥ २२ ॥ रथिनो रथिमिबाणेर्हतप्राणा ददानाः । कतकामकसंधानाः प्प्राणा 
हव मेनिरे ॥ २३ ॥ मिथोऽपचन्दरनिदूनमुभीनौ रुपितो रुषा । वेचरो मुत्र श्र्यन्तौ सक- 
बन्धावपद्यताम् ॥ २४ ॥ पत्तिः पदाति रथिनं रथेशस्तुरगप्रादी त्रगाभिषटदम् । यन्ता 
गजस्याभ्यपतद्रनस्थं तुच्यप्रतिद्यन्दि वभूव युद्धम् ॥ २९५ ॥ उत्थापितः मंयति रेणुरश्वैः 
सान्द्रीरतः स्यन्दनवंदाचक्रेः । विस्तारितः कुञ्रकणतार्नवक्रमणोपररोध मयम् ॥ २६॥ 
रथो रथाङ्गध्वनिना वरिजज्ञ विलोखधण्टाकमितेन नागः । खभनृनामग्रहणाद्रमूव सान्द्र 

रजस्यात्मपरावबोधः ॥ २७ ॥ आदरृण्वतो टोचनमार्गमाजौ रजेोन्धकारम्य विनुभ्भितम्य । 
दाखक्षताश्वदिपवीरनन्मा बारारुणोऽम्द्रभिरमवाहः ॥ २८ ॥ म च्छिन्नमृटः क्षतेन रणु- 

स्तस्योपरिष्टात्पवनावधृतः । अद्भारदोपम्य हृताशनस्य पूरवल्ितो भूम टूवावमाम ॥ २९ ॥ 
आधोरणानां गजमंनिपाने हिरांमि चक्र्िरितैः क्षराः । हनान्यपि दयननता्रक्राटि- 
व्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥ ३० ॥ तनुत्यनां वर्ममूनां किकरारवृहत्म द्न्नप्वमिभिः 
पतद्िः । उदयन्ति शमयांवमवगना विविप्राः करङ्ञीकरण ॥ ६7? ॥ रि्रमृतीत्छरत्त- 

शिरःफटाव्या च्यः रिरसश्रपकोत्तरेव । रणक्षितिः शाणितमद्यद्ुल्या ररान प्र्यारिष 

पानभूमिः ॥ ३९ ॥ केनिद्रदाः केऽपि सचापवराणानन्य कपाणीमपरे च शुप् । इाक्त्यु 

छिमन्ये मुशं परे च पोत्तानहस्ताः परिनतेयनि ॥ ६६ ॥ म्रोपयुद्धङ्गनमध्यधावन्मत्त- 

हिषानामपिकोत्सुकानाम् । पादाभिघातामिहताः पतन्ति रथाश्च योधाश्च तुरंगमाश्च 
१ कुन्तेन्. 



१९१ सुमापितरतमाण्डागारम् । ++ 

॥ २४ ॥ रम्मातरूलुदधतवातपूरा यथा तथा वारणूधनाधाः । सङ्खमभूमो विनिपातयनिं 
रथांश्च योधांश्च तुरंगमंश्र ॥ ३९ ॥ परस्परेण क्षतयोः परहरतरोरित्करान्तवायोः समकाह- 

मव । अमर्लमवेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरःमाधितयोविवादः ॥ ६६ ॥ महान: सेन्य- 

विमईसंभवः कर्णानतमृटंकषतामुपेयिवान् । पयोनिधेः पषुन्धतरस्य मन्थनो वमूव भूमन 

मवनोदरंमरिः ॥ २७ ॥ महागनानां गुसृहितैः शतैः पूेषितयरतरैश्र वाजिनाम् । 
धनै रथानां चलचण्डचीत्छनौस्तिसेहितोऽभूत्प्दस्य निःखनः ॥ ६८ ॥ घनेविरोक्य स्थ- 

गिताकमण्डरेश्मूरनोभिनिचितं नभस्तलम् । अयायि ह॑पेरमिमानपं घनभ्रमेण ॒सानन्द- 
मनति केकिमिः ॥ ९ ॥ विरोक्य धृरटीपटटैर्ृशं मृतं द्यावाएथिव्योरलमन्तरं महत् । 
किमध्पनोऽधः किमधस्त ऊर्धपतो रजोऽम्युपैतीति जनैरतक्य॑त ॥ ४० ॥ नोध्व न चाधो न 

परो न ए्ठतो न पाश्वतोऽभृत्छटु चक्षुषो गतिः । पूच्यग्रमे्यैः एतनारजोभरैः मुनिरभरं 

मराणिगणस्य स्मतः ॥ ४१ ॥ उदामदानदधिपवरहितैः शतैनितान्तमुततङगतुरंगहेषितैः । चल- 
दरजस्यन्दननेमिनिःखनैरमृननिरुटरसमथाकुरं नमः ॥ ४२ ॥ महागजानां गुरुभिसतु गजितै- 
वरिरोखघण्टारणित रणोज्ज्वलैः । वीरममेरैः प्रमदप्रमेहुरेवचाटतामादपिरेतरां दिशः ॥४३॥ 
दन्तीन्रदानाम्बुधिवारिवीचिमिः सद्योऽपि नद्यो बहु ताः पुपृरिरे । धरारजोमिस्तुरगक्षतै- 
मतं वाः पङ्कतामेख रजखरीकृतम् ॥ ४४ ॥ निननप्देशाः स्थरतामुपागम्नि्नलमुचैरपि 
सतः स्थलम् । तुरङ्गमाणां व्रजतां खुरः क्षिती रथेनेन्द्रः परितः प्रमीरता ॥ ४९ ॥ नमो- 
दिगन्तमतिषोपभीयणेमहा्महीमेत्तरदारणोस्वणेः । पयोधिनिध्रूननकेटिभिर्मगद्वभूव मेरीख- 
नितैः समाकुटप् ॥ ४६ ॥ इतस्ततो वातविषृतचचलैरारोधिताश्ागमनेष्पनां शुकैः । ररु- 
कणत्का्नकिक्रिणीकुलेरमनि धृठीजटधौ नमोगतैः ॥ ४७ ॥ षण्टारवे रौद्रतरनिरन्त- 
रर्विरचरमनैरैः सुभेखेः । मदद्िपानां प्रथयांबमूविरे न वाहिनीनां परहस्य निःखनः 
॥ ४८॥ करालवाचाटमुखैश्चमूरषेः स्वस्ताम्बरा वीक्ष्य रजस्वला दिशः तिरोबभूवे ग्- 

गने दिनेश्वरो रनोऽन्धकारे परितः कुतोऽप्यप्रौ ॥ ४९ ॥ आकरान्तपर्वी रमपनेन सैनिकै. 
दिगङ्गना व्योमरजोमिदूपिता । भेरीरवाणां प्रतिशब्दितेधनै्नगर्ज॑गाटं गुरुमत्सरादिव 
॥ ९० ॥ गुरुसमीरममीरितभूधरा इव गजा गगनं विजगाहिरे । गुरुतरा बहुवारिभराद्गना 
मुवमतीव नमन्त टवान् ॥ ९१ ॥ संनग्माते तावपायानपेक्षौ सेनाम्भोधी धीरनादौ र- 
येण । पक्षच्छरेदात्पूषैमेकत्र देर वाज्छन्तौ वा विन्ध्यमह्यौ निहेतुम् ॥ ५२ ॥ पत्तिः पत्ति 
वहमेयाय वाजी नागं नागः स्यन्दनस्थो रथस्थम् । इत्थं पेना व॑हमस्येव रागादङ्गेनाङ 
मतयनीकस्य मेने ॥ ९६ ॥ रथ्यायेपेर्बृहणिवीरणानमेक्यं गच्छन्वामिनां दषया च । 
व्योमव्यापी संततं दुन्दुमीनामव्यक्तोऽमूदीरितेव प्रणादः ॥ ५४ ॥ रोपविशाद्रच्छतां म- 

१ अश्वम्. रे प्रियतमस्य, यथा कान्ता कान्तस्योरमुरुणां करं करेण मुखं मुखेन भजति, तथा सेना प्र 
तितैन्यस्य पति परत्तिनाशवमश्वेनेयादिक्रमेण मेज दयः, 
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त्यमित्रं द्रोत्सिपतस्थखाहुष्वजानाम् । दीघासिर्यरेनयन्तीमद्धदयः पादातानां प्रेमिरे 
 तङ्रेवाः ॥ ५९ ॥ उद्यन्नादं घनिमिनिष्टराणि स्थृलान्ुचचैपण्डलत्रं दधन्ति । आर्फा- 
व्यन्ते कागकाणि स्म कामं हस्त्यारोहैः कुजरणां शिरसि ॥ ९६ ॥ पण्टानादो निष्ठो 
डिण्डिमानां मवेयाणामारवो बंहितानि । आमेतयेवं पलवोचनगजानामुत्साहार्थं॑वाचमाधो 

रणस्य ॥ ९७ ॥ रोषवेशादामिमुस्येन कौचित्माणिग्राहं र्हपैयोषयातो । हिता , हेती 
छवन्मुष्टिषातं घ्न्तो बाहूबाहवि व्यासृजेताम् ॥ ९८ ॥ शुद्धाः सङ्गं न कनित्माप्तवन्तो 
दूरानमुक्ताः शीघं दशेयन्तः । अन्तःमेनं विहिषामाविशन्तो रक्तं चक्रुः सायका व॑ 
जितायाः ॥ ९९ ॥ आक्रम्याजेरभनिमस्छन्धमुचेरास्थायाथो वीतशङ्कं शिरश्र । हेला 
वत्म गल्वातिमर्य दयार्मरोहन्मानमानः मुखेन ॥ ६० ॥ रोदोरन्रं त्यश्ुवानानि ठोदैर- 
ङस्यान्तमाफितेः स्थावराणि । केचिदषौमिल्य संयन्निषद्यां क्रीणन्ति स प्राणमृल्यैय॑शांपि 

॥ ६१ ॥ वीर्येत्साहश्छावि छवौीवदानं सङ्खामाम्रे मानिनां टनितानाम् । अन्ञातानां 
दातरमिर्युक्तमुचेः श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स्मनैमाः ॥ ६२॥ मिश्रीभृते तत्र पैन्यदयैऽपि 
प्रायेणायं व्यक्तमापीद्धिलेपः। आलसीयाम्ते ये पराः पुरस्तद्रम्यावतीं संमुवो यः परो- 
ऽसो ॥ ६३ ॥ प्द्ंशवादङ्गपंसङ्किनीवं नीत्वा कामं गेखेणाकद्धा । नीता हस्तं वध- 

यिता परेण द्रोहं चक्रे कम्यचित्छा षणी ॥ ६४ ॥ नीते मेदं घोतधारामितातादम्भो- 
दमि शाञ्णापरस्य । सोसग्ाजिस्तीणमास्य मार्गो व्िद्युरीप्तः क्के दक्षते स्म 
॥ ६९ ॥ आगमृान्तात्सायकेनायतेन स्यते बहो मण्डुकश्िष्टमृष्टः । पराप्यापहयां वैदना- 
मस्तमेयौदप्यम्रद्यच्म नान्यस्य पणेः ॥ ६६ ॥ भिचा वाणमायतेनापिवक्षः वरी 
गीध्पक्षण विद्धः । रिक्षादटेनोगादर्सतेव बो ह वक्र नाटाकहूर्मलोऽपि ॥ ६५ ॥ 
विष्वद्रीचीविक्षिपन्मेन्यवीचीरानावन्तः क्रापि दूरं प्रयातम् | वघ्रामैका बन्धमिष्टं दिदटक्ष 

मिन्ध वाद्यो मण्डलं ' ओीवेराहः ॥ ६८ ॥ यावचक्र नात्रनं यनाय तगृत्भानलां म्ति- 
चारी मदम्य । मेनाश्वानादनितिनामात्मनेव म्थृद्ाम्नावस्ावहन्दानकुस्याः ॥ ६९ ॥ मरय 
सन्ने दन्तिनि प्रातिपक्षे यन्त्रा नागः प्रास्तवक्त्रच्छदोऽपि) क्राधाक्रानलः कररनिद्ररि- 

ताक्षः प्रेकषाचक्रे नेव फिचिन्मदान्धः ॥ ७० ॥ अन्यौन्यपां पकरर दाने 

दानुक्कीर्भुयवाव्यः | उन्मृषौनः म॑निपल्यापरान्तैः प्रायुध्यनत म्पष्टदनतध्वनीमाः ॥ ५१ ॥ 
द्राधीयांसः संहताः स्थेमभानश्राख्यमाम्नीकणतामत्यनन्तः । दना दन्तराहनाः भामि 

नानां भङ्गं नमन खयं सामनानाः ॥ ७२॥ मातङ्गानां दननप्रवट्रनन्मा हमच्येदच्छ 

१ श्राणि. २ अनुल्पं कम. ६ पक्षवतायाः, यधा क्चित्काधत्स्कन्धमृध्वामेहृणक्रमण 

किंविदरगेहमद्वितदादिकमगेहति तद्ररिति भावरः. ५ आपणम्, ६ महम. = बन्दिनः, ८ परग 
व्युखाः, ९ सक्तरेवा. १० खहस्य. ११ कवचे. ५२ नामाम्. १३ सषटमर्यन १४ नवा 

रूढः, १५ बाणविरेपेण, १६ सर्वव्या्िनी, १४ प्रथिव्याः, १८ शुण्डारः. १९ गनानाम्. 

[1 न 



१९८ सुमापितरतभाण्डागारम् । म०३] 

यचदच्छिवाग्रः । टप्रोऽप्यतनिश्रामरेषु मकामं मच्छि ज्यते नसम । मन्थे: । | ५६॥ 

ओषीमासे मत्परोत्यातवाताश्ठिप्यदन्तकषमारुहां वपणा९/ । योभानतवा १ | 
मेमभेव्योति नकषत्रमाटा ॥ ७४ ॥ सा्द्राम्भादस्यामर 0 न्दे नीताः शोणितैः 

शोणिमानम् । दन्ताः शोमामापुरम्मोनिभीनां कन्दा वमा वारिणीव ॥ ७९ ॥ उ 

त््िप्योन्नैः प्रस्फुरन्तं रदाम्यामीर्ादन्तः कुंजर शत्रनयप् | ृङ्गमोतमाश्षण्यमडदसव 
स्पष्टं प्रापत्ाम्यमूरवीधरस्य || ७६ ॥ व्याप्त खाकंदुं ५ संरम्भिवादेदय धीरो 

महीयः । सेनामध्यं गाहते वारणः स्म ब्रह्व परागादिदेवोदरानतः ॥ ५५ ॥ ृहरणी- 

दयामभापां समृहैनाराचानां विदनीरन्धरेहः । निर्मीकलादाहवेनाहतेच्छ ह वन्हता द्ट 
रमेव रने ॥ ७८ ॥ आताप्रामा रोषभाजः कटान्तादाश्साति मागे धूगेतेन । निश्रयो- 
न्ती नागरानस्य जन्ञे दानस्याहो लोहितस्येव धारा ॥ ७९ ॥ कुवेञ्योतल्नाविपरुषा 

तस्यरूपस्तारलाराजाटपरारामिव याम् । सद्गाषतिर्दाप्तिदन्तिकुम्भादामाति स्म मोच्छ- 

ठन्मोक्तिकोषः ॥ ८० ॥ दृरोल्पिपतिप्रचक्रेण ठत्तं मत्तो दस्तं हस्तिरानः खमेव । भीम 

भूमौ छोलमानं सरोपः पदेनासृत्सङ्कपेषं पिपेष ॥ ८१ ॥ आपस्काराह्नगात्रस्य भूमि 
निःपाधारं गच्छतोऽवाखुखस्य । न्धौयामं दन्तयोयुग्ममेव स्वं नागस्य प्रापदुत्तम्भनलम् 

॥ ८२ ॥ हस्तेन वीतभीति गृहीता कंचिहयाटः कषिप्तवानृष्मु्चैः । आसीनानां व्योत्न 

तम्थेव देतोरदिम्यखरीणामपैयामाप्र नूनम् ॥ ८३ ॥ आक्रम्येकामग्रपादेन जङ्गामन्या- 
मचचेराददानः करेण । सरँम्थिस्वानं दासुवदुरुणात्मा कंचिन्मध्यात्पाटयामापन दन्ती ॥ ८४॥ 
उन्षुलारा्दचन्दरेण ठूने वक्रेऽन्यस्य करोधदष्टो्ठदन्ते । भेन्थेः कण्ठच्छेदलीने कबन्धा- 
दयो बिभ्ये वल्गतः सासिपाणेः ॥ ८५ ॥ प्रत्यादृत्तं मङ्गमानि स्वमैन्ये तुल्यं मुकतैरा- 
किरन्ति स्म केचित् । एकोधेन स्वणेप्धट्धिपन्तः सिद्धा मास्ये: साधुवादेद्वयेऽपि ॥ ८६ ॥ 
वाणाधिप्तारोदशुन्यामनानां भक्रान्तानामन्यपेन्येहीतुम् । संरन्धानां प्राम्यतामाजिमूमौ 
वारी वरः सस्मरे वारणानाम् ॥ ८० ॥ कश्चिन्मृच्छीमे्य गादग्रहारः मिक्तः शीतैः 
रीकरेवारणस्य । उच्छ्वास मस्थिता तं॑जिरृुव्यौकूता नाकनारौ मुमृच्छं ॥ ८८ ॥ 
टून्ीवात्सायकेनापरस्य द्यामत्युचचेराननादुत्पततिप्णोः । ततरे मुगपैः पैहिकेयानुकाराद्रौ- 

द्राकारादप्सरोवक्रचन्द्रैः ॥ ८६९ ॥ वृत्त युद्धे गूरमाश्िप्य काचिद्रन्तं तृण मेकं 

जगाम । लक्ता नारौ देहमेति स्म यावत्पत्नी सद्स्त्ियोगासमर्था ॥ ९०॥ लक्तप्राणं 
संयुगे हस्तिनीस्था वीक्ष्य म्णा तस्षणादुद्वतापुः । माप्याखण्डं देवभूयं सतीलादारिश्छेष 

स्वेव कंचित्परप्ी ॥ ९१ ॥ स्वर्गे वासं कारयन्त्या चिराय मलयग्रवं प्रल्यहं धारयन्त्या । 
वश्रद्रेे दिग्यनायां परस्मि्ोके रोकं मीणयन्तयेह की ॥ ९२ ॥ गल्ला नूनं वैबुधं 

१ द्यः. २ युगान्तमिव, ३ महान्तः, ४ आमूलात्. ५ आयतम्. ५ दष्दस्ती. 
७ भज्यमानास्थिपटकारशब्दगक्तम्. < बाणेन, ९ बन्धनस्भानम्. १० बन्देः, 
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सद्म रम्य मृच्छाभाजामानगामान्तरात्मा । भयो टष्टपरलयाः प्राप्तस्॑ञाः साधीयस्ते यद्र 
. णायाद्रयन्त ॥ ९३ ॥ काश्चच्छस्रापातमृढोऽपवोदुरन्ध्वा मयश्चतनामाहवाय । व्यावर्तिषट 
क्रोशतः सस्युस्चेस्यक्तश्ात्मा का च टोकानुढत्तिः ॥ ९४ ॥ भिन्नोरस्कौ शत्रणाङप्य 
ूरादासन्नतवात्कौचिदेकेषुणेव । अन्योन्यावष्टम्भामस्ययोगाृष्वनिते च्र्गतावप्यमृताम् 
॥ ९९ ॥ भमरदण्डेरातपत्राणि मूमो पथैस्तानि मोदनन््दतीमि । आहाराय मेवराजस्य 
रोप्यस्याटीनीव स्थापितानि स्म भान्ति ॥ ९६ ॥ रेनुभष्टा वक्षसः कुडमाङका मुक्ताहार 
पाथिवानां व्यपरनाम् । हाप्राक््याः पूणकामस्य मन्ये मृलोदैन्ताः पत्तिरक्तासवस्य ॥ ९७॥ 
निभनेष्वोधीमूतमसरक्षतानामस्ं मूमो यच्चकापरांचकार । रागार्थ तत्कि नु कौमुम्भमम्भः प्र 
व्यानानामन्तकान्तःपुरस्य ॥९८॥ रामेण त्रिःपप्तरृत्वो ह्दानां चित्रं चक्र पश्च क्षत्रिया्ैः। 
रक्ताम्भोभिस्तत्छषणादेव तसिन्पंस्येऽपंस्याः मरावहन्द्रीपैवत्यः ॥ ९९॥ पंदानान्तादसखिभिः 
शिक्षिताचरेरापिरयाधः सातशसवल्नाः । कर्मौपम्ं व्यक्तमन्तमदीनमिमाः परापन्न्नयोऽप- 
व्मयीणाम् ॥ १०० ॥ पदमाकररेरयोधवक्ररिभानां कर्णभ्रटश्चामरेत हमः | सोर्पस्काराः 
भावहच्नलततोयाः सोतस्तिन्यो वीचिपूचे्रद्रिः ॥ १०१ ॥ उत्कान्तानामामिपायोपरिष्टा- 
दध्याकारं बभ्रमुः पत्रवाहाः । मृती: माणा नूनमद्याप्यवेक्षामापः कायं त्याजिना दारुणा 
॥ १०२ ॥ आतन्वद्व्िक्ष पत्राग्रनादं मरापिषृराद तीक्षेमखामरेः । आदौ रक्तं मेनिका- 
नामजीवेजवेः प्श्चापत्रिपुगैरपायि ॥ १०६ ॥ ओजोभानां यद्रणे संम्थितानामादत्तीव्ं सा- 
धेमङ्गन नृन् । ्वाटाव्याादुदवमन्ती तदन्तस्तेनस्तारं दीप्तजिदा ववार ॥ १०४ ॥ नै. 
न्यच््छिन्नदेहान्तराहं दुभक्षस्य वाहिना वाशितेन । यो दूर्वाणपरोनमाद्रीप्य मामं पाकापूर् 
स्वादमादे शिवाभिः ॥ १०५ ॥ ग्टानिच्छरेदि क्षुत्रबोधाय पीवा रक्तारिष्टं शोपिताजीणः 
दोषम् । स्वादुंकारं काटकण्डपदंरं कोटा दिम्नं व्यप्वणद्यस्वनच्च ॥१०६॥ क्रभ्यात्पुगेः 
प्करा्यामिकानां ्र्ाद्ामिर्मदमो दारितानि । भरमीन्ानि प्राणिनः यवदयन्कागो नूनं 
व्याददावाननानि ।॥१०७॥ कीणां रने माजिभमिः मरमन्नदरप्राणद्धिः प्राणमानां गर्वीः | 
बहारम्भेरषेमंयोजितेवा ख्यः खष्टः सृिकमानद्यारा ॥१०८॥ त्वत्पत्रमृक्तविधिमैर शनि 
मकारोरामृलट्ननवकरेतककान्तदन्नाः । चामावमन्नमदधारकपोटमागाः संपद्रयनि करिणः 
करिणीभ्रमं नः ॥१०९॥ मिलितमिहिरमामं मोखिमितस्य दष परवरतनुपादराटकतकर तकय- 
न्त्या त्वदरिधरणिनानिमानुविम्बेन गच्छन्मुरनगरमगाधया वदयत माभ्यमूयम् ॥ {१० ॥ 
भवन्तुरगनिष्टरभुरददव्रणेराविता क्षणात्ममरविच्यृनप्रनिररपाटनन्यािता | टय रणथरा भवह 
रददानधाराजैः किम् वरणतटेऽपितं वमनपट्रमामिश्ति ॥१११। छपाणक्रिरणानयं सपि- 
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१ उत्तरीयाणाम्. २ नयः. ३ गृत्फदेशमधिकृम्यः ४ मपरप्किगः.  परूनानाम्. द पक्षिण 
(पक्ष) षाणाः. ७ रीति स्म. < कटकम्. ९ भृक्तवान्. ५० मुखानि, ११ तृयाणराम्. 
१२ तष्णाभिः. १३ मगेकराणि, १४ अुभ्यव्रह्न्. १५ अत्रयः, 
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नीरपरच्छयनव्रततिसं कुलं मदतिगिङिरेरकुरप् । प्रमथ्य पमराणैवं वरमकपि रक्षमी 

स्वया विधाय मदमन्थरं मथनमन्दरं सिनधुरम् ॥ ११२ ॥ स्रणञ्छणितकङ्कणक्रणितकिद्भि- 
णीकं धनुरनहटरगुणाटनीकतकराट्कोटाहरम् । वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरचूडयो- 

किचिन्रमभिव्धते भुवनभीममायोधनप् ॥ ११३ ॥ मतीक्यनते वीराः मरतिलमुरोमिः परमप 

विपक्षाणां हेतीः प्रतिनियतधेयानुमवतः । विदीणत्ग्मारादलितिपिरिताच्छित्तथमनिमका- 

ण्ाम्थिननायुुटतरविरकया््रनिवहाः ॥ ११४ ॥ रितेवाेरेे मृधभुवि परे तीकष्णन 

लैः क्रियामातयेनाप्यहमहमिकाऋरान्तमनपः । मिथो विध्यन्ति स्म॒ भवरतमसंमदेविदल- 
स्कषितिक्षोदःपिष्टातकमुरमिवक्षस्तटम्तः ॥ ११९ ॥ मलछेमिन्नाः प्रतिरृपतयः शङ्कनादानु- 
दारारश्रूला राजन्पुनरपि भुजादण्डकण्डूतिभाजः । आलिङ्न्ासिदशपुटरो भ्रूटतां वीक्ष 

भां चापम्रान्ला चपलमनपो हस्तमावतैयन्ति ॥ ११६ ॥ मुचद्विमदवारि वारणगरणैरैवा- 

यितं कापः शक्रशरासनायितमधस्छत्रेः रिरीन्ध्रायितम् । खदयोतायितमस्रघटनसमु- 

तस्फुरिद्ैः स्फुरननाराचैश्रपलायितं रणमुवा सैन्येनैमस्यायितम् ॥ ११७ ॥ पूयघ्रूयुगरेः 
तधा ममधिकम्फारारुणक्षेः क्षणात्लेदाम्भःपटम्ररुष्टतिरकैर्द्टाधरोेरपि । दष्टसमशरुमि- 
रुत्यतद्गिरमितः संकीर्णमाटक्ष्यते वदस्ताखनिरृत्तवेरिुभट्श्रेणीरिसेमिर्वियत् ॥ ११८ ॥ 
वदामि: ककुमः एपत्कनिकरर्वयोम द्विषा्रण्ठितदहैविद्धिपतां धरातटमपि प्रच्छादयन्तो 
चिरम् । कुर्वीतिऽश्रुनटाविरेक्षणपथान्येतावकाण्डोचरट्रोमा्ानि सवेपथुन्यपि मुहूवैष्पौणि 
नः पद्यताम् ॥ ११९ ॥ आगृजदविरिकुखकुञ्रघाविस्तीरणकणेञ्वरं ्यानिर्षोपममन्ददुनदु- 
मिरवेराध्मातमुज्जुम्भयन् । वेछैरवमभूरिरुण्डनिकरवीरो विधत्ते मवमस्तप्यत्काटकराट्वक्र- 

विघ्रपव्याकीयमाणा दव ॥ १२० ॥ नो चापाकलनं न पत्रिधरणं न ज्याप्तमाकरषणं नो 
बाहुस्फुरणं न बाणगमनं संरक्ष्यते ते रणे । कि तु प्रोदकरीन्द्रकुम्भविगटन्मुक्तागणमरस्फु- 
रतरत्यिक्षितिपालमोटिमणिमिर्विदयोतते मृरियिम् ॥ १२१ ॥ वीराणां रुण्डतुण्डमरविघटन- 
पटुस्फारदोदण्डखण्डव्यापारक्षिप्यमाणप्रतिमटविकटायरपवप्म॑म्रूढः । कूटः कोऽप्येष युद्धा- 
जिरमुवि जरटश्चित्रकूटानुकारी टीयन्ते यत्र दात्रुमरपतनविवशाः कोटिशः गूरकीयः ॥१२२॥ 
म्रामपरोतप्रवीरोस्वणरुभिरपरामृष्वुक्राजिवत्साधावद्भ्राधिराजाप्रतिमतनुरुह च्छायया वारितो- 
प्णाः । विश्राम्यन्ति क्षणा प्रधनपरिसरेपतरव मुक्तामियोगा वीराः शखप्रहारव्रणभरस- 
भिरोदरारदिग्धाखिटाङ्गाः ॥ १२३ ॥ जीवाटृष्टि मर चक्रे प्रमति धनुषः दात्ररापीद्रता- 
म््षाप्तिमागणानाममवदरिबरे तद्यशस्तेन टञ्धम् । मुक्ता तेन क्षमेति त्ररितमरिगणेरुत्तमङकै 
प्रतिष्ठा पतं देपितेन्ये स्थितमवनिपतिनाप संख्यान्तरं सः ॥ १२४ ॥ युप्मदोदण्डमण्ड- 
स्यवनमितरणच्चण्डकोदण्डदण्डोन्मक्तेषु शिन्नमृसतिदरपतिमुजाखण्डमुण्डावकीणी । गायचनु- 
लयत्मवलगद्रननिचरवधृदत्ततारैः करिर्िताटैरहापभरकटितदरनियुदधमूमति भीमा ॥१२६९॥ 

|) 
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अरिलायनम् । 
सीलकाननयुक्तापि सीलकाननवभिता । हाराकरुढकण्ठापि विहरारिविधूस्तव ॥ १ ॥ 

विचरन्ति विखासिन्यो यत्र श्रोणिभराङपाः । वृककाकरिवास्तत्र धावन्लरिपुरे तव ॥ २ ॥ 
खकान्तदवकान्तारो यद्ैरिमुटशामभूत् । जघनस्तनमृचैर्यो व्यशिखत्कण्ठैरनसैः ॥ २ ॥ 
कारिन्यं कुचयोः खष्टुं वज्छन्यः पादपद्मयोः । निन्दनिि विश्वधातारं द्धायप्षरियो- 

पितः ॥ ४ ॥ वनेऽखिलकरासक्ताः परिहय निजस्ियः । तवदैरिवनिताढृन्दे पृरिन्दाः 
कुवेते रतिम् ॥ ९ ॥ वीर लद्विपुरमणी परिधातुं पषवानि प्रस्य । न हरति वनभुवि नि 
जकररुहरुचिं चितानि पाण्डुपत्रधिया ॥ ६ ॥ वदैरिणो वीर परटायितस्य प्रकाशयन्नकत- 
मरण्यमागौन् । छशानुरासीदभिनन्दनीयम्तङ्गेषु रपरो रिपुमन्दिरेषु ॥ ७ ॥ राजन्दिपस्ते मय- 
विद्रुतस्य भाटस्थनं कण्टकिनो वनान्ताः । अद्यापि कि वानुभविप्यतीति व्यपारयन्द्रषट- 
मिवाक्षराणि ॥ ८ ॥ दृतछमदिद्रतैरिमूमृत्मियाथ दष्टा वनमानवीजनैः । शरं एषात्र 
तमात्मदेशे शीतटिषः शीतटशीलतां ङिलि ॥ ९ ॥ समम्तावनीनाथमीठे मवत्तः परास्ता 
द्िषः पद्यविस्तारिनेत्रा । नितान्तं विहस्ता खहस्तारविन्दिधत्तं परस्तादुरस्ताडनानि 
॥ १० ॥ अलममनटतामिनीदतो नागरीमिभेवनदमनकानां नातिथिवां बभूव । लदरिन- 
गरमध्ये संचरेश्ेत्रजन्मा जरद नगरपीतः क्षीयते गन्धवाहः ॥ ११ ॥ तदरिदरपतिमाशावा 

परमं धटिधाराधवलमहह भिक्षु वीक्ष्य भगंभ्रमेण । मुरमिदुदधिवटाकाननं गाहमानो दि 

दाति कुमुमबाणं दूरतो निगमाय ॥ १२९॥ तदरिदरपतिकेीम्रोभमंरुटदृवाङ्ुरकवलवि 
लोकं वीक्ष्य र्कं सुधांशोः । उपवनहरिणीनामृन्नता मृतानां प्रसरति रतिजानिग्ानि- 
जन्मा तिवत: ॥ १६॥ वपामु मीतमवदाद्िमुनं भुनगमेक्रं निगृह्य हिरमि स्थितमश्नना- 

भम् । जन्ये तवारिनगर शवरी सङद्कमादित्सन कनकरमुरिरुपाणलामान् ॥ १५ ॥ म्फट- 

रमयवीनां प्रान्तरे पयन्ती हरिहतगजकरम्भोन्मृक्तमृक्ताफ्ानि । परिकरयति हम्नाम्भोन- 

द्रोणपरभामिः परिहरति च दृरान्म्जु गृत्ाभ्रमण ॥ !५॥ ये कन्दरामु निवप्रनिनि मद्] 

हिमाद्रम्वत्पातराङ्कितपियो विवक्षा षस्त | अप्यङ्गमुन्पृखकरमृद्यहतां सकम्पं तपामहो 

बतं भियां न बुधोऽप्यमित्नः ॥ १६ ॥ कुस्वक कुचाघ्रातक्रीदामुम्ेन वियुज्यमे ककुरतरि- 

टपिन्स्मतव्यं ते मुखासवमेचनम् । चरणवटनावन्ध्यो याम्यस्यशोक सक्चोकनामिति निज- 

पुरत्यागे यस्य षां जगदुः खियः ॥ १७ ॥ अनारतपरिस्वटच्नयनवारिधाराशतपररद्र- 

पथनिन्नगामलिलरुद्यानोद्यमा । त्दीयरिपृकामिनी शहुविदशयानेषिणी विनिन्दति वल 

द्शा गरुरूपाश्रपं परा्रषम् ॥ १८ ॥ इतश्चतश्चा्विवि्टिततटः मतृसद्र धरित्री दृलंङ्या 

बहुलहिमपद्नो गिरिरयम् । इदानी निवत्ते करितुरगनीराजनविधौ न जाने यातारस्तव च 

रिपवः केन च पथा ॥ १९॥ क्षणं करान्तागारम्रमरविठसन्मानसरनिः क्षणं श्चैगोत्मद्ग 
~~" ~~ --~ ~ ~ ~ 

१ वृक्षयुक्तमग्ण्यम्. : भटकरेन गृक्तमानुी ग्रन्याः. प्द्धयां गतिरस्य व्याप्तानि, ५ प्रगम्. 
९ 
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दविनङकलरवाढृषटद्ययः । क्षणं पत्ध्वानश्रतिपरकरितो यद्रयमरादढसन्मराप्तोऽरण्ये रिपुरव- 
निपारस्थितिमिव । | २० ॥ अये मातस्तातः कर गत इति यद्वैरिशिशुना दरीगेहे टीना | 

निभृतमिह ष्टा स्वजननी । करेणास्यं तस्य द्रुतमथ निरुद्श्रुशतया विनिश्वस्य स्फारं 

शय रिव दरौगोत्तस्यति ॥ २१ ॥ अपर्णं मृभृद्यनमटति वल्काम्बरधरा नगो दि- 
गवासाः-दविसरिणि शिवोऽयं निवसति । इति प्रान्यान्योन्यं क्षणमिहितियोः क्षोणितिरक 

दिपदपलयोस्ते शिव श्चिव शिवन्ति प्रणतयः | २२ ॥ पदयेत्कश्चिचचल चपल रे कातरा 
कमारी हस्ताढम्बं वितर हहहा व्युत्कमः कापि याति । इतथं एथ्नीपरिषद भवहिद्विषोऽर- 
यवतः कन्या केचित्फलकिप्रखयान्याददानामिधत्ते ॥ २१ ॥ सस्यं बूमः किमपि चरितं 

वीरवर्य लदीयं मिथ्यावादः कवय इति नो दुःमवादो रुणद्धि । मुक्ता मुक्ता मख्यरिखरे 

चद्धिपषावरोधेरण्डभ्रान्या मुजगलटनाः सादरं पाटयन्ति ॥ २४ ॥ क्षोणीपाल लदरि- 

हरिणीटोचना शोचमाना गुञ्ाहारं कुचकलदायोनिःशन्ती करोति । ुम्यत्सीराम्बुधिल- 

हरिसं्षोभिमिस्वदयोमिगौरं मुक्ताफटमयमिवाविन्दते नन्दतन्वा ॥ २५ ॥ विमुञ्चति पदे 

पदे स्चिरचीरहारादिकं शुकं गृहसमृत्सुं तयजति नेव ॒जीवाधिकम् । पटायनपरायणा 

तव त्रिमो रिपोरङ्गना मृहुषैटितकंधरं मिहिरमण्डलं वीक्षते ॥ २६ ॥ धराधर तव द्विषा 
वनजुषां विहीनविषां दधे गुणनिधे धनुविगुणमप्यनेकं गुणम् । फलाहरणयष्टिकाकरणक- 

न्दरान्तःशिवानिवारणविहंगिकाकरणचलिकाकषणेः ॥ २७ ॥ राजन्राजघुता न षाठ- 

यति मां देव्योऽपि तृष्णीं स्थिताः कु्जे भोजय मां कुमारसचिवेनद्यापि कि मुज्यते । 
त्थं नाथ शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञराचचित्रस्थानवोक्य शुन्यवटमावेकेकमाभा- 
पते ॥ २८ ॥ क्रामन्त्यः क्षतकोमराङ्विगल्द्रकैः सदमीः स्थटीः पदैः पातितर्यावकै- 
रिव गल्द्राप्पाम्बुधोताननाः । भीता मतैकरावरम्बितकराम्बद्ैरिनार्योऽधुना दावामि १- 
रितो भ्रमन्ति पृनरप्युदयद्धिवाहा इव ॥ २९ ॥ तन्वीमुज्ड्ितमृषणां कटगिरं रोमोद्गमं भि- 
भरतीं वेपन्ती व्रणिताधरां विवसनां सीत्कारमातन्वतीम् । दोर्भ्यां चण्डतुषारपातसभयामा- 
रिङ्गय कण्ठे मृशं खं मूर्ति दयितामिवातिरपिकां लिद्धिषः शेरते ॥ ६० ॥ मूपंपकैर 
जोनिपातमटिनाः खस्माद्रहात्रच्युताः सामान्येरपि जन्तुभिः करतटैर्निःशङ्कमारिद्गिताः । 
संलग्नाः कचिदेकतामुपगताः कापि प्रबुद्धाः कचित्पुताः क्रापि च सारिवत्मतिग्रहं भ्रान्ता- 
स्तवारिखियः ॥ ३१ ॥ कष॑द्विः मिचयाच्चलान्यतिरमात्ुरषद्विरारिङगनं गृहानेः कचमारिह- 
द्विरथरं वि्रामयद्विः करौ । प्रलक्षेऽपि भवद्धिरोधिनरपतेरन्तःपुराणामहो धिकरष्टं॒विस्पै- 
विरि वने किं नाम नो चेष्टितम् ॥ ३२ ॥ ल्लाताः परादषि वारिवाहपटरैः भोदूतदूवी- 
डूरम्याजेनात्तकशाः प्रणारपरर्दत्वा निवापा्टीन् । परासादास्तव विद्धिषां परिपतत्क्- 
व्यस्थपिण्डच्छरात्कुवैन्ति भरतिवास्रं निजपतिम्रेताय पिण्डक्रियाः ॥ ६६ ॥ मोखि मानविधि 

१ ठान्ताः. 



[प्र०द अगिपिछायनम् । २०३ 

विना नमयितुं हारं खयं गुम्फितुं नियातुं दयितस्य पाणिकमुच्छायां विना वत्मैनि । 
निद्रातु च विनाङ्गपाटिशयनं द्रष्टुं च शून्या दिकः परस्या चत्मतिवीर नीरजमुखी साकू- 
तमध्याप्यते ॥ ३४ ॥ त्रातं तारफलाशया स्तनतटं बिम्बभ्रमेणाधरो दष्टः पाकविदी्णदा- 
डिमधिया टीढः स्फुरन्तो रदाः । भ्राम्यन्ती भ्रमनिरहानुविपिनं तवहेरिमीमन्तिनी 
निद्राणा मुहुराहता मुहुरपि षपता च श्ाखामृगेः ॥ ३५ ॥ वरत्मल्भिवसूपरेशतरुणीः सं- 
त्रौसतः सत्वरं यान्तीर्वीर विद्ुण्ठितुं सरभसं याताः किराता वने । तिष्ठन्ति स्िमितीः 
प्ररूढपुखकास्ते विस्मरतोपक्रमास्तापतामूर्चरडेः स्तनैरतितरां रोेरपाङ्गेरपि ॥ ३६ ॥ एत- 
स्मिनविनने वनेऽनुतरुच्छन्नावकाशे सुखं तिष्ठामीति तव ॒द्िषामधिपतियावदधिधन्ते मतिम् । 
तावत्तत्र निपातितं मुवि भवन्नामाङ्कपे्ठाहतं दष्ट केसरिणः करह्मसमत्रापो मुहूर्मच्छंति 
॥ ३७ ॥ का तं पुत्र नरेन्द्र लु्फकवधूहसते किमेततपैट क्षामं कि सहजं अवीमि दृपते 
यद्यस्ति ते कौतुकम् । गायन्ति तदरिमियाश्रुतटिनीतीरेषु सिद्धाङ्गना गीतन्धा न तृणं 
चरन्ति हरिणास्तेनामिषं दुभैरम् ॥ २८ ॥ खपरेऽपि क्षितिपावतंस भवतो भीतया व्रजन्ती 
वनं निर्म्रा प्रतिपक्षवेरिरमणी क्लोलिनीपाथपि । उत्सिप्ताननमुन्नतम्रचरणम्यासक्तमुक्ता- 
फलं भूयः स्फारितवाहवद्िदायनादुद्रान्तमुचिष्ठति ॥ ३९ ॥ तादद्दण्डविवतेनतितममी च 
क्रादपक्रामिताः क्रापि क्रापि च कण्टकैरुपगता रेखोपरेखाभ्रम् । यम्य प्रौदतरप्रतापद- 
हनञ्वाराभिरन्ते दिशामापके निपतन्ति पाथिः शीयैन्ति वीयेनिि च॥४०॥ 
आगच्छागच्छ सजं कुरु वरतुरगं संनिधेहि दतं म॒ खदह्नः कामौ रपाणीमुपनय धनुपा 
कि किमङ्कपविष्टम् । संरम्भो्चिद्रितानां ` क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवं प्रतीच्छन्वादः स्व- 
प्रामिदृष्टे यि चकरितदश्ां विद्धिपामाविरामीत् ॥ ४१॥ यातीनः पान्थ प्रस्था व्रजि 
ननु कथं स्थावरं वत्य मुग्धे मागं च्छामि च्छ म्थिनमिदरमिह त विम्मितं वीक्ष्य नेत्र । 
अध्वानं बरह्यपेतध्वनि भवति वचश्चित्रमृदामनत्रा दद्यन्तं दावमृष्टाः पथि प्भिकक्िम्च- 
द्विषां नाभ नायः ॥ ४२ ॥ आत्तं सौमन्तरते मरकतिनि हने हमताटपत्र टूपायां मेष 
टायां कनकमणितृढाकोदियुख् ग्रहीत । शोणं त्रिम्बाकान्या तदरिपृणद्शामित्रीण। 
मरण्ये राजना ञ्ाफलानां स्न दूति शकरा नेव हारं हरनि ॥ ४६॥ प्रप्राच्रामायिः 
पापरातिरायमुपगताः पालुमारण्यमम्भा युष्मद्धटषियोपाः श्वमिनममुदयैस्न्तदुधरडोपि । 
एतत्सवीक्षय मच्छीनिपतिनतनवो नेव ्जत्रयुरताश्चिन्तोपेताः दावर्या निजनयननः पल्ववे 

परयेयः ॥ ४४ ॥ बीर ॒वहरिदारा गहनगिरिगुहागदरान्तस्तमि्ं वत्रामाद्ूवापरादग- 
कलितहदो यद्यदेव प्रपन्नाः । नत्तञज्य।त्ायमानं धरणिपरिदरद पक्ष्य युप्मद्यशोमिः मदो 

मोहान्धकारानसरणङारणा वामरान्वाहयन्ति ॥ ४९॥ एतद्रीतारिनारी गिरित्रिखविगलद्ासरा 
त = = व क 2 त [1 

० 

१ शवः, २ भयात्. ३ स्तब्धाः, ४ अतिपः, ५ महद्भिः, ६ शश्नविदयधः, ५ अ 

स्थिपञ्पम्. ८ अतुरत्रामः, ९ मामम्। १० यदि नेति शेषः. 



२०४ सुभाषितरतमाण्डागोरम् । मर०३] 

निःपरन्ती खक्रीडाहंममोहग्रहिटिशमृरामाधितेतिष्रवनद्रा । आक्रन्ददूरि यत्तत्यननल 

मिलचनदरहसानुषिम्बमत्यासत्तिरहप्यत्तनयविहपितैराशवसीन्यश्वसीच्च ॥ ४६ ॥ धृटीधारा- 

भिरन्धास्तदनु बधिरतामागता स्फारमेरीमृयो्रा्काररवेरमृतकरकुखपी ड यत्मेन्ययाने । धा- 

वन्तो विन्ध्यमृमृ्ननकुहरे कण्टकारुषटकेशास्रायध्वं मुखेति परतिहतविकला वैरिणः 

संगिरने ॥ ४७ ॥ 

प्रतापवणेनम् । 
चित्रं तपति राजेन्द्र भरतापतपनस्तव । अनातपत्रमुत्सृज्य सातपत्रं दिषद्रणप् ॥ १ ॥ 

राजन्सतप्कूपारास्वत्मतापामिश्ञोषिताः । पुनस्तवदेरिवनिताबाप्पपूरेण पूरिताः ॥ २ ॥ 
दीपयन्रोदसीरन्धरमेष ज्वलति सर्वतः । प्रतापस्तव रज्र वैरिवंशदवानलः ॥ ३ ॥ वत्न- 
तापानधेहेमपंपरेऽतिमनोहरे । ब्ह्माण्डडाटिग्रामोऽपौ धराधीश विराजते ॥४॥ तवारिनारी- 
नयनाम्बुपुरं निपीय राजन्त्रमति मतापः । रिद्ि्तरंगावडिनीरतुङ्गं यथा समुद्रं वडवाहुताशः 
॥ ९ ॥ तत्रतापतपनातपतप्तस्तीकष्णरस्मिरपि दिक्षु नितान्तम् । धावति प्रतिदिनं मृकटेश 
तद्यशोद्यपतितस्तुहिनांशुः ॥ ६ ॥ उदितेऽपि तवावनीन्द्र तेजस्तपने स्फारगभस्तिमार- 
भाजि । तव वेरिद्रपायशस्तमांसि स्फुरदुज्जृम्भितमाचरन्ति चित्रम् ॥ ७ ॥ मरत्यथिवामन- 
यनानयनाम्बुपरेः सद्यः स्बद्ररटकञ्जटनारनीैः । युप्मलमरतापतपनस्तपनाद्यवीयानार्- 
म्यते यदमुना यमुनासहखम् ॥ ८ ॥ मारषण्डमण्डलसमं मवतः प्रतापं ये वणयन्ति नहि 
ते कवयः प्रवीणाः । अम्भोनिधौ विल्यमेति परं पतङ्गः पारं प्रयाति जट्येस्तु तव प्रतापः 
॥ ९ ॥ उछ्ास्य काकरवारमहाम्बवाहं देवेन येन अररोर्भिंतगजितेन । निवापितः स- 
कट एव रणे रिपूणां धाराजटेच्िजगति अ्वङितिः प्रतापः ॥ १० ॥ वदन्तु देव तावकं 
मरतापमेव पावकं महातुपारशीतलं वदामहे वयं यतः । सुमेरुकन्दरोदरस्थितो गृहीतकम्ब- 
रस्तवारिवगेपङ्गनः मरकम्पते मुहुमुहुः ॥ ११ ॥ अये गरपतिमण्डीमुकुटरत्न युप्मदुजा- 
महोष्मततिसंजुषा वत भवत्मतापाचिषा । द्विषामतिमशं याः प्रकटपारदो ध्मापनादु- 
दस्फुटते तारकाकपटतो विहायस्तटे ॥ १२ ॥ अत्युक्तौ यदि न प्रकुप्यति मृषावादं 
न चेन्मन्यसे तहूमोऽदुतदशनेन रसना केषां न ॒कण्ड्यते | देव तत्तरुणप्रतापदहनञ्वा- 
लावरीडशोषिताः सरवै वारिधयस्तवारिवनितानेत्राम्ब॒मिः पिताः ॥ १६ ॥ देव तत्तरुणम- 
तापतपनत्रापादिव त्र्यम्बको नो गद्धां विजहाति निःसरति न क्षीराम्बुधेमोधवः । ताम्य॑स्ता- 
मरसान्तरालवसतिरदैवः खयं मूरमृत्पाताटावधिपङ्कमप्रवपुषस्तिष्ठनति कूमीदयः ॥ १४ ॥ अ 
वदेवोरिनिघरकषयाणेवगतैः साकं व्रजन्ती मुहुः सं्गीद्यडवानटस्य समभृदापन्नस््वा तञित् | 
मन्ये देव तया त्मेण जनितो युप्मल्तापानलो येनारात्िवभूविोचनजैः सिक्तोऽपि 
नि ध 

१ हे चन्द्रकलावतंस, २ समुद्राः. ३ कठिनम्. 1 उजंस्वरम्. 
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संवधेते ॥ १९ ॥ देव तहुनदण्डदरषगरिमेद्रीणमतापानरग्वालापक्रिमकीतिपारदयटीविस्फा- 
सिता जिन्दवः । शेषाहिः कति तारकाः कति कति क्षीरोदषिः कत्यपि प्राटयाचल्दाङ्कश- 
क्तिकरकाः कपृरकृन्दन्दवः . ॥ १६ ॥ सेङ्गाकीततिमपीमरीमपतया प्रल्थिसेनामटशरेणीति 
न्दुककाननेषु विलसत्यस्य प्रतापानटः । अस्मादरत्पतिताः स्फरन्ति जगद तङ स्फलिङ्गा 
स्फटं भारो दूतमेवाक्षिमानुहुतमुग्नम्मार््दिम्भोलय : ॥ १५७ ॥ तादटग्रीधविरि सरवपरविधो 

जानामि यत्कतृतां शङ्के यत्मतिबिम्बमम्बुधिपयःपूरोदरे वाडवः । ग्योमव्यापिविपक्षरान- 
कयदास्तारापराभावुकः कापरामस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥ १८ ॥ दौमुमा- 
नसंनिधो सुरधुनी मृधो दधानः स्थितः श्रीकान्तश्चरणस्थितामपि वहन्नेतां निठीनोऽम्बौ। 
मग्रः पङ्करुहे कमण्डलुगतामेनां दधन्नामिमूम॑न्ये वीर तव प्रतापदहनं ज्ञालोखमणं भाविनम् 
॥ १९ ॥ युप्मत्ोढतरपतापतपनञ्नाावरीष्याकुटे बह्मण्डे मधुपूदनोऽहिशयने रेते पयः- 
सगर । शंमुजहमुतां दधाति शिरा भूमिस्तुपाराचरं तापव्याकुलितिः पतलयतितरां भानुः 
समुद्रे मुहुः ॥ २० ॥ नायैः कुड्ूमशङ्कया निरिटगं प्रोज्छन्त्यपास्तद्धिपां साध्यं रागमम् 
विभाग्य गगने गच्छनि केटीगृहम् । मुग्धा दावधियोऽरयस्तव विभो यान्ति द्रतं कानने 
लाक्षाराग इति प्रकुप्यति धवे कान्ता म्रतापोदये ॥ २१ ॥ यो नास्ताचलमस्तकं प्रति गतो 
दीनत्वमारम्बते यो नायाति निशासु संशयपदं नोदेति गियांश्रयात् । यौ राहोरपि कक- 
शेषु ददनेष्वापीत्न वा गोचरः सोऽयं भूप तव प्रतापतपनो ववति पूर्वोपरि ॥ २२९ ॥ का- 
नतारे जलबृकषवैरिणि मुहुस्तदवैरिवामभ्रवो बदेराकुलरोचनैः प्रतिपदं रुद्धकरमाश्चडुम । 
एथ्वीचण्डरुचे पटचचरदशासघट्दीप्तपमरमं मिञ्न्वञजङिसंचिताश्रुमिरटं युप्मसतापानटप् 

॥ २३ ॥ अध्यायोधनवेदि मागेणकृशानास्तीयं सद्गसनुना हुलरिः पटलं चरुं ट्विरदक्त- 
न्मस्तकखस्तिकैः । प्रषएटयाहवनीयमानमदसिष्याऽपतौ प्रतापानटोऽम्थापि द्रागृदकाज्टी- 
कृतचतुःपाभोधिना श्रीमता ॥ २४॥ देव तदुनदण्डनण्डिमचमक्तारिमतापानटव्वाटाजा 
रमयादिवामिविति क्षीराम्बधि माधवः । मगः सखगेधुनी दधाति रिरसा यक्तव्रिख्र। 
कर्तिर्वेधा कि त महः कमण्डलृनटरात्मानमामिव्ति ॥ ९९ ॥ श्रीमहाराधवार एमुतरम- 

हपरस्वत्मतापा्िकीडच्छरलान्येः शोपवाता शरणमनृगतः कुत्रचित्करश्िदव । चन्द्रः क्या 

` मधास्ये त्रिदतसुवरः पाणिपद्ये च कोरे र्मी वेदं च केपि नटधरकृमुमं बग्किन्ता 

दगन्ते ॥ २६ ॥ द्रागाक्रम्योदयाद्वि चरमगिरिमतिस्पधया तिगम्मरदममर पस्य लद्कनिगर्- 
------------~-~~---~ -~ ----~~- * ~~ ~~ 

१ अत्रायं मावः. वैरि्नयः स्वमहमग्णाययायथाधिकतं रदन्ति तथातथाधित ततत्राम्वुनिसवद्ताप्रामि 

तवते, सलतापरोऽधिको भवतीति यावत्. यतः म प्रतापासित्रदवानटात्पितुस्तादितश्च मातुः समुतक्नस्ना 

च प्रिततरौ पानीययोगादेवोज्जम्भेतेऽतस्ततपुत्रौ ऽपि लल्तापा भव पिरपणीनितरम्वुभिः सिच्यमाना ग्रद्धमाप्रा 

तीयेतदवितमेवेति, २ प्ाजयः, ३ काटस्कन्दवनेषु. ८ निन्दुककाष्रम्या द्यमानन्या महान्तः स 

रिङ्गा उत्तिष्न्तीति बृद्धव्यवहारः. ५ टगनिटिठनेत्रम्. ६ कटिम् ५ (चतुरयुगसहष्ं तु ब्रह्मणा 

दिनमुच्यतेः इति. ८ अविः. ५ गर्ल 



२०१ युभाषितरतभाण्डागारम् । भ०९] 

मपगतः कौतकाचत्मतापः । वीक्ष्यामुं वीतिहोत्रं पुनरपि विपदं देव निश्चिन्वतीनां यः क्षोमो 

राक्षसीनां क्षणमजनि म॒ हि वद्िषां सवेदाम्ताम् ॥ २७ ॥ तत्लद्गाघातजातम्यथरिपुवनिं 
तामुक्तवाप्पाम्बुभारामारादारादुदारादिशि दिशि सरितामुद्रवाश्रद्रवेयुः । कल्पान्तकूरकेि 
परकरविनयिनो विस्फरचत्मतापात्पारावारानपारानपि सपदि पराञ्डुष्यतः पूरयेत्कः ॥२८॥ 

र्वीरारातिवानीवनदवदहनः कौडङ्कमो दिखधूनां र्वाङगीणोऽङगरागखिमुवनभवनध्वान्तवि 
ध्वूदीपः । तदोरुदामदर्वीकरमुखहतमुग्मृतधात्रीपुरथ्या वाप्रो माञिषठमुवींरमणक्रुलमणे 
जागरीति प्रतापः ॥ २९ ॥ भूजान करि न जाने भवदतुटमुनभ्राजमानप्रतापञ्योतिज्वाला- 
वीमिनैटनिधिवल्यं निनं कि न भूयात् । युप्मत्रत्यथिषटथ्वीपरिवरहवनितानीरनेत्रल्व- 

न्तीपृतखोतःपहसैरयमिह परितश्ेनन पूर्येत सद्यः ॥ ६० ॥ 

कीतिवणनम् । 
राज॑स्त्कीतिचन्दरेण तिथयः पूणिमाः छताः । मरेहात्न बहियाति तिथिरेकादक्षी म- 

यात् ॥ १ ॥ अस्थिवदथिवतचैव कुष्ठवसिषटवत्तथा । राज॑स्तव यशो भाति शरचन्द्रमरीनि- 
वत् ॥ २ ॥ सरखती स्थिता वक्रे टकष्मीर्वेमनि ते स्थिता । कीतिः कि कुपिता राजन्येन 
देशान्तरं गता ॥ ६ ॥ यद्णेभथितैः शदधिरमितैबह्यगोढकः । विधत्ते कीतिकन्यायाः की- 
उाकन्दुककौरालम् ॥ ४ ॥ सिक्तं स्फटिककुम्भान्तः स्थितं श्वेतीरतेगेदैः । मोक्तिकं चे 
छतां सूते तपपुप्पैसते समं यशः ॥ 4 ॥ अहो विदां मृपाल भुवनत्रितयोदरम् । माति 
भतुमशक्योऽपि यशषोराशियेदत्र ते ॥ ६ ॥ लत्कीतिराजहंस्या वेरिवधूवद नभाजनस्थ- 
मपि । पीतं हापक्षीरं व्यक्तीकृतमश्रुनीरं च ॥ ७ ॥ कुचकल्रोप्वब्रलानामखकायामथ 
पयोनिधेः पृिने । क्ितिषाट कीतेयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥ ८ ॥ रजनीषु विम- 
ठभानोः करजारेन प्रकाशितं वीर । धवलयति भुवनमण्डलमसिटं तव॒ कीरतिसंततिः मत- 
तम् ॥ ९ ॥ दूरेऽपि श्रा मवरीयकौर्तिं कर्णा हि त्प्तोन च चक्षुषी मे। तयोविवादं 

परिहतकामः समागतोऽदं तव दशनाय ॥ १० ॥ कष्य मृपाल यदास्वदीयं विधूनय- 
न्तीह न के रिरांसि। विश्वंभराभङ्कभमयेन धात्रा नाकारि कर्णौ भुजगेश्वरस्य ॥ ११॥ 
यध्याज्ञनस्यामख्सङ्गपट जातानि जने धवटतलमापुः । अरातिनारीशरकाण्डपाण्डुगण्ड- 
स्थटीनिठंठनादशांपि ॥ १२ ॥ यः कोष्दिमानरधूमनिमरीमपरीकृल दिशां मुखानि । 
तत्कीतिमिः क्षायति स्म ॒रशश्वदखण्डतारापतिपाण्डुरामिः ॥ १६॥ इयं यशांसि हिषतः 

सुधारुचः किमङ्कमेतद्िपतः किमाननम् । यश्ञोभिरस्यासिट्टोकधाविभिरविभीपिता धावति 
तामपी मपी ॥ १४ ॥ अदः समित्समुखवीरयोवतप्तग्डुजारवम्बुप्रणालहारिणी । दिषद्रण- 
सरेणदगम्बनिभरे यशोमरारावहिरस्य खेटति ॥ १९ ॥ अनिःसरन्तीमपि देहगभी 

~= "+> ~ ~~~ 

१ अपरिमितः. २ कम्पयन्ति. ३ प्रथी., ४ रपष्यू- ५ गुवतीसमहः, ६ राद्वटयानि 



त्कीतिः पेषामप्ततीं वदन्ति । सरं चरन्तीमपि च त्रिलोक्यां वत्कीततिमाहुः कवयः पती 
नु ॥ १६॥ करवाटकराख्वारिधारा यमुना दिव्यतरंगिणी च कीरिः । तव कामद तीरभ- 
राज दूरादनुबधाति सरस्वती कवीनाम् ॥ १७ ॥ त्रिजगदङ्गनलद्घननाद्धिकैम्तव यदोभिर- 

तीव पवित्रिताः । प्रथमपाभिवर्पुगवकीतैयो वित्रुधिन्ध॒नरैसि सिन्धवः ॥ १८ ॥ चतत्की- 

तिमोक्तिकफटानि गुणेम्वदीयेः संदितं विबरृधवामदशः प्रवृत्ताः । नान्तो गेपः नन 
कीतिषु रन्धल्शो हारो न जात इति ताश्च मिथो हसन्ति ॥ १९ ॥ थ्वीपत जुभमने 

भवतो भवस्य वमो वयं सुयमा कियदन्तरं वा । गीरौचकार गिरिशो निजमधमङ्गं गौ- 
रीतं च भवता भुवनं परमस्तम् ॥ २० ॥ कीतिम्तव श्ितिप याति मुनङ्गगहं मातङ्गपंग- 

मकरी च दिर्गन्तकरेषप | स्यतत्वीम्बरं भजति नन्दनमप्थगम्यं फ्रि रि करोति न निरमा 

गता सखी ॥ २१ ॥ निगुक्तरापधवदैर नटेन्द्रमन्थसंकव्यद्ग्धमयमागरगभेगे निदं 
वह्ठपक्षदगन्परगाङ्च्रेदोञज्वदेस्तव यशोमिरशोमि विश्वम् ॥ २२॥ प्रतिनगरमटन्ती म- 
त्यगारं व्रजन्ती प्रतिनरपतिवक्षःकण्टपीटे टटन्ती । गिरिगरिमनितम्बाच्छादने सावधाना त- 

दपि चतत कीिनिमेदवेति चित्रम् ॥ २२ ॥ लयनपि यदपि रकष्मी कीर्तिमासाय दनव 
जति तदपि कीतिः सिन्धपारं न रक्ष्मीः कथय कर इह हेतुन।रवेश तदीये वमति हृदयपद्मे 

नन्दसनु्मुरारिः ॥ २४ ॥ अनुक्षणमनुक्षणं क्षिनिप रक्ष्यमाणा लया मयाति विद्विशा द्र 
प्रबलकीपिरेकाकिनी । इयं नियतमर्थिषु प्रतिदिनं वितरीणो रमा नहाति न तवानितकरं 
हितयमेतदलयद्तम् ॥ २५ ॥ समुच्चतघनस्तनस्ततकनुम्नितृरम्वीफलक्रणन्मधुरवीणया विन 

धलोकवामभ्रुवा । त्रदीयमुपगीयते हरकिरीटकोरिम्परतुपारकरकन्दरीकिरणपूरमोरं गः 
॥ २६ ॥ वनेषु वनदेवता द्विवि दिवौकसां वह्ठमा मृनेगकरुटकन्यका भुनगन्कर्छीरावने । 

यशः समरसंचितं नरमगेन्द्र गायन्ति ते प्रभाविजितकेमुदीकमुदपाण्डूनादम्बगम् ॥ ५५॥ 
अपायि भूनिना पुरा पृनरभामि मयादया अतारि कपिना परा पुनरदाहि टङ्गारिणा | 
मन्थि मुखेरिणा पुनरन छङ्कारिणा क॒ नाम वमुधापने तव यदौ्व्रिः करम्ब 

॥ २८ ॥ महारान श्रीमञ्रगति यदसा ते प्रवहते पयःपारावारं परिमपु्पायं मृगयन् | 

कपर्दी फेलासं शरपतिरपि स्वं कंरिवरं कटानाथं राहुः कभटमवना हंममपूर्न ॥ २९ ॥ 

१ नागलोक ; लक्ष) गणिकापतिेहम २ तगवतादरानामष्रदिगगनानां समागत; (पक्ष) चण्टासम् 

गमकारिणी. ३ दिक्पवनतेप; (पक्ष) व्रिजनप्शेषु. ४ व्योम; (पक्ष) वचरम. "^ सुगरयवनम्; वक्त, पृक 

६ गन्तमदक्यम्; (क्षे) गमनानमू, ५ नषतिवन्धत्वम्. ८ पीतिः. ५ अगस्िना, १० मनः, ११ तीण 

१२ हनुमता. १३ मथितः. १४ वद्धः 1 ्षीरसमुवरम्. १९ विष्णुः, १५ दवः. १८ इन्दः १५ 

रवतम्. २० चन्द्रम्, २१ विधिः. `> यतः सर्वां समुद्राणां पवतरनं गन्ना सवमक्ष्याणां रक्षिणां च 

लच्छ्रुतकीत्या श्ेतलल्षीराब्ध्यादीना -यत्ावटोकयन्तीति मावः, 



२०१ मुभाषितरतमाण्डागारम् । भ०द 

मपगतः कोतकाचत्मतापः । वीक्षयामं वीतिहोत्रं पनरपि विपदं देव निश्चिन्वतीनां यः क्षोभो 
राक्षप्रीनां क्षणमजनि पर हि द्विषां सवंदास्ताम् ॥ २७ ॥ वत्खडाधातजातन्यथरिपुवनिं 
तामुक्तबाप्पाम्बृधारासारादारादुदारादिशि दिशि सरितामुद्रवाशचदवेयुः । कल्पान्तक्रूरकेरि 
प्रकरविनयिनो विस्फुरचत्मतापात्पारावारानपारानपि सपदि पराब्ुष्यतः परयेत्कः ॥२८॥ 

दुवारारातिवाजीवनदवदहनः कौद्कमो दिखधृनां सवोङ्गोणोऽङ्गरागसिभुवनमवनध्वान्तवि 
ध्वूसदीपः । तदोरुदामदर्वीकरमुखहुतमुगमृतधात्रीपुरभ्या वाप्तो माखिष्ठमुवीरमणकुलमणे 
जागरीति प्रतापः ॥ २९ ॥ मूजाने कं न जाने भवदतुरमुजभ्राजमानमतापज्योति्ज्वाला- 
वलीमिंटनिधिवटयं निर्जलं कि न मृयात् । युप्मत्रत्यथिषटथ्वीपरिद्रढवनितानीसेत्रललव- 
न्तीमृतस्वोतःपहसैरयमिह परितश्े्न परयत पद्यः ॥ ६० ॥ 

कीर्तिवणेनम् । 
राज॑स्त्कौपिचन्द्रेण तिथयः पूर्णिमाः ताः । महान्न बहियीति तिथिरेकादश्ी भ- 

यात् ॥ १ ॥ अस्थि्रहुधिक्चैव क्ठवतिष्टवत्तथा । राजंस्तव यलो माति हारचन्द्रमरीचि 
वत् ॥ २ ॥ सरती स्थिता वक्रे ठक्षर्वेरमनि ते स्थिता । कीर्तिः किं कुपिता राजन्येन 
देशान्तरं गता ॥ २ ॥ यद्रेग्रथितैः शहिरमितैवह्यगोलकः । विधत्ते कीिकन्यायाः ऋी- 
डाकन्दुककौशलम् ॥ ४ ॥ सिक्तं स्फरिककृम्भान्तः स्थितं श्वेती: । मौक्तिकं चे. 
छतां सूते ततपुप्पस्ते समं यशः ॥ ५ ॥ अहो विशां भूपाल भुवनत्रितयोदरम् । माति 
मातुमक्योऽपि यशोराशियेदत्र ते ॥ ६ ॥ त्कीतिराजहंस्या वैरिवधवदनमाजनस्थ- 
मपि । पीतं हासक्षीरं व्यक्तीरृतमश्रुनीरं च ॥ ७ ॥ कृचकलटरोप्वबानामटकायामथ 
पयोनिधेः पुने । क्षितिपाल कीतेयप्ते हारन्ति हरनि हीरन्ति ॥ ८ ॥ रजनीषु विम- 
ठभानाः करजाडेन प्रकारितं वीर । पवल्यति मुवनमण्डटमविलं तव॒ कीतिसंततिः सत- 
तपू ॥९॥ दूरेऽपि श्रुता मवदीयकीर्विं कर्णौ हित्र्तौ न च चुप मे| तयोर्विवाई 
परितुकामः समागतोऽहं तव दशेनाय ॥ १० ॥ अआकण्यं मृपाट यदास्वदीयं विुनय- 
न्तीह न के रिरासि। विन्वंभरामङ्खमयेन धात्रा नाकारि कर्णो अनगेश्वरस्य ॥ ११॥ 
यस्याज्जनयामटलद्वपष्टनातानि जान धवल्लमापुः । अरातिनारीशरकाण्डपाण्डगण्ड- 
स्थटीनिदुटनाद्यरासि ॥ १२ ॥ यः कौिहोमानल्धमनरिमेटीमपरीठल दिशां मखानि । 
तत्कीतिभिः क्षायति स्म॒ रश्वदखण्डतारापतिपाण्डराभिः ॥ १३ ॥ दयं यशांसि द्धिपत 
पुधारुचः किमङ्गमेतद्धिषतः किमाननम् । यशोभिरस्यासिररोकधाविमिविभीपिता धावति 
तामसी ममी ॥ १४ ॥ अदः समित्प॑मुखवीरयोवैततरहुजारकम्बुमृणाल्हारिणी । दिषद्रण- 
स्रेणदगम्बुनिकषरे यदोमराखविरस्य सेति ॥ १९ ॥ अनिःसरन्तीमपि देहगभी 

-- -- ---~ ~= 

१ अपरिमितः. २ कम्पयन्ति. ३ प्रवी. ४ रषस्यृ. ५ गुवतीसमृहः, ६ शद्वठयानि, 
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त्कीरतिः परेषामसतीं वदन्ति । सरं चरन्तीमपि च त्रिरोक्यां चतकीपिमाहः कवयः सत 
नु ॥ १६ ॥ करवाटकराल्वारिथारा यमुना दिव्यतरंगिणी न कीरिः । तव॒ कामद तीर्थ 
राज दूरादनुव्राति सरस्वती कवीनाम् ॥ १७ ॥ त्रिजगदङ्गनलद्वननादिकैम्तव यदोभिर- 
तीव पवित्रिताः | मथमपागिवपगवकीतेयो विनुषभिन्धनरेसि सिन्धवः ॥ १८ ॥ चकी- 
तिमोक्तिकफलानि गुणेस्वदीयैः संदमितुं विवुधवामद्शः प्रृत्ताः । नान्तो गणेषु नन 
कीर्तिषु रन्धटेशो हारो न जात इति ताश्च मिधो हसन्ति ॥ १९ ॥ एश्यीपते दाभमनने 

मवतो भवस्य व्रुमो वयं सुयशा ्रियदन्तरं बा । गौरीचकार गिरिशो निजमर्पमहगं मौ 
रीकृतं च भवता भुवनं समस्तम् ॥ २० ॥ कीतिम्तव क्षितिप याति मृजङ्गगेहं मातङ्गपंग- 

मकरी च दिगेन्तकेषु । त्यक्त्वीम्बरं, भनति नन्दनमप्यगम्यं करि करि करोति न निर॑गनतां 
गता खी ॥ २१॥ निृक्तरोपधवनेरनचलेन्द्रमन्धमकषन्धदुगमयमागरगमगारेः । राजन्निदं 
वहुलटपक्षदटन्प्रगादन्करदोज्ज्वदेस्तव यशोमिरद्ोमि विश्वम् ॥ २२ ॥ प्रतिनगरमटन्नी म- 
त्यगारं बजन्ती प्रतिनरपतिवक्षःकण्टपीरे टृढन्ती । गिरिगरिमनितम्बाच्छादने प्राधाना त- 

दपि च तव कीर्तिनिमेदेति चित्रम् ॥ २६॥ नपि यदपि र्कम कीतिमासाद्च दान 
जति तदपि कीर्तिः सिन्धुपारं न टक्ष्मीः कथय क दह हेतुनी रव लदीये वमति हदयपतरे 
नन्दमनुमरारिः ॥ २४ ॥ अनुक्षणमनुक्षणं क्षितिप रक्ष्यमाणा चया प्रयाति विदिशो दह 
प्रबलकी्िरेकाकिनी | दयं नियतमधिषुं प्रतिदिनं व्रितीणा रमा जहाति न तानि 
द्वितयमेतद यदतम् ॥ २९ ॥ समुन्नतघनस्तनम्तवकनुभ्वितम्बीफटकणन्मघुरवीणया किव 
धलोकवामभरुवा । लदीयमुपगीयते हरकिरीटकोटिम्फरततुपारकरकन्ददीकिरिणपृरगोरं यदः 
॥ २६ ॥ वनेषु वनदेवता द्विवि दिवोकमां वह्ठमा भूजंगकुटकन्यका भूनगदाकरीरावनं । 

यकाः समरस॑चितं नरमगेन्द्र गायित ते मभाविजितकेमुदीकमृदपाण्डुतादम्बरम् ॥ ५७॥ 

अपायि मनिना परा पनरमायि मयादया अतारि कपिना पुरा पनगद्राहि टङ्रारिणा| 

अमन्थि मुरवैरिणा पृनरदन्धि ङ्कारिणा क॒ नाम वमु्ापते तव यदाम्बुभिः काम्वृभिः 

॥ २८ ॥ महाराज श्रीमज्गति यदासा ते धवलित पयःपागवारं परमपुरपाऽथं म्रगयत | 

कैपदीं कैटामं दरपतिरपि सं फरिवरं कटानाथं राहुः कैमिलभवना हंममधूरना ॥ २९ ॥ 
+ म 

१ नागटोकम्; (पक्षे) गणकरापतिगेटम. + २ 7गवतार्दानापष्रदिगगनानां ममाममकररा; (पक्ष) चण्डालं 

गमक्रारिणी. ३ रिक्पयन्तेषु; (पक्ष) { शेषु. ८ व्योम; (पक्ष) ववम. ^ मृगलयवरनम; चक्ष) पृदक. 

६ गन्तुमशक्यम्; (पक्षे) गमनान्हेम्, ५ क्रपतिवन्धलतवम्. < पनः. ५ भगस्तिना, १० मितः. ११ तीणः, 

१२ हनुमता. १३ मथितः. १४ वद्धः, ‰.. क्षीरसमुद्रम् १६ क्ष्णु. १५ पित्रः १८ इन्द्रः, १९ ण- 

रावतम्, २० चन्द्रम्, २१ व्रिधिः. "~ यतः सेषं समुद्राणां पवतानां गजानां सतभक्ष्याणां पक्षिणां च 

वच्छ्रेतकीत्या श्ेततवाक्षीराग्ध्यादीना -वचवरोकयन्तीति भावः 
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विन्दस्त्वं तावसपव्यमि गँण्राममभितो यशो गायन्त्यते दिशि दिशि च रनप्रास्तव 

विमो । दारज्ज्योत्ागौरस्फटविकटसर्वङ्गमुमगा तथापि चत्कीरतिप्॑मति विगताच्छदन- 

मिह ॥ ६० ॥ पतव्येतत्तेजोहुतभुजि कदाचिद्यदि तदा पतङ्गः स्यादङ्क कृततमपतङ्गापदु 

दयः । यद्ोऽमूप्येवोपाजयितुमसमर्भन विधिना कथोनितक्षीराम्भोनिधिरपि कृतस्तत्मति- 
निधिः ॥ ६१॥ हन्दोट्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारिरदिङागानां मदजरमषीभाजज 
गण्डस्थलानि । अद्याप्युवीवटयतिटक ई्यामचिन्नानुटित्तान्यामामन्ते वद धवकितिं कि 
यशषोभिस्वदीयेः ॥ २२ ॥ रि वृत्तानौः परगरहगतेः किनु नाहं समथस्तप्णीं स्थातुं भरट 
तिमखरो दाक्षिणात्यस्वभावः । गेहे गहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्टचामृन्मत्तेव भ्रमति 

भवतो व्यमा देव कीतिः ॥ ३३ ॥ कैटासस्य प्रथमरिपरे वेणुमंमृच्छनामिः श्रुता 
कीर्ति विबुधरमणीमीयमानां यदीयम् । सखस्तापाङ्गाः "सरसनिसिनीकाण्डमंजातरङ्का दि- 

स्ातङ्धाः श्रवणपुटिने हस्तमावर्तयनिति ॥ १४ ॥ अध्याहारः स्मरहररिरशरन्द्ररोपस्य 
रोषस्यहिर्मयःफणसमुचितः काययक्ठीनिक्षयः । दुग्धाम्मोधेमृनिनृदकनत्रापतनादाम्युपायः 
कयव्युहः क जगति न जागल्यंदः कीर्तिपूरः ॥ ३५ ॥ कथमवनिप दर्पा यत्निाताति 
धारादलनगच्िमू्भा विद्विषां सीता श्रीः । ननु तव निहताररप्यमरो कि न नीता त्रि 
दविवमपगताङ्गेवछमा की्िरमिः ॥ २६ ॥ समिति पतिनिपाताकणनद्राणदीणपरतिटृपतिप 

गाक्षीटक्षवक्षःरिटापु । टिखितहिपिरिवोरस्वादनव्यस्तदम्तप्रखरनखरटङकेरम्य कीतिपश- 

स्तिः ॥ ६७ ॥ पृपितवप्रनाटेकारायां कदाचन कौमुदीमहसि सुरि खरं यान्त्या 
गतोऽस्तममह्धिधुः । तदनु मवतः कीतिः केनाप्यगीयत येन मा म्ियगरदमगान्मुक्ताशङ्का 

क्र नापि शुभमरदः॥ ६८ ॥ देव वदयदामि प्रसपति जगछछक्ष्मीपुधोचेःश्रवश्चन्दरेरावण- 
कोस्तुमाः स्थितिमिवामन्यन्त दुाम्बुधौ । कि त्वेकः पुनरस्ति दूषणकणो यन्नोपयाति 
भ्रमात्टृप्णं श्रीः रितिकण्डमद्वितनया नीर्खंम्बरं रोहिणी ॥ ३९ ॥ इन्दं निन्दति चन्दनं 
न सहते मह्ीस्जं नेक्षते दार द्वेषि सिताठ्जमृञ्छ्रति वरिम्तोमं विगृह्णाति च । श्रीमृपाल 
महीधरेषु विपिनेप्वम्भोधितीरेषु च तत्कीतिस्वदरिप्रिया च विदसत्युचचेः स्फुरत्पाण्डिमा 
॥४०॥ इन्दु निन्दति चन्दनं न सहते विद्धि पङ्करुहं हारं भारमवैति नैव कुरुते कपृरपुरे मनः। 
सवगंङ्खामवगाहते हिमगिरि गादं समारिद्गते तत्कीरिविरहातुरेव न मनागेकत्र विश्राम्यति 
॥ ४१ ॥ यस्य क्षोणिपते्िहायमि यशोरारो चमत्कुवति द्राक्ररजेभ्रमेण वणिजो वी- 
धीमुपस्कुवेते । चं चथलयन्ति चनद्रकिरणभ्रान्त्या चकोराः पयोबुद्धया व्योन्नि नियोजयन्ति 
न स 2 

१ तेन्तुवायः; (पक्ष) कुं प्रथिवी विन्दति रमते सः. २ पटं वलनं कगेषि; (पक्ष) पटं करोषि. ३ तन्तुः; 

(पक्षे) स॒हणः. ४ नम्राः, (पक्ष) स्तुतिपाठकाः. ५ कठङ्कः. `£ दिग्गजानाम्. ७ युक्तानि. < नीरिन्ना. 
९ रोषपुरकः. १० समहः. यावत्फणं कायै्मवितव्यमिति भान कायसंघातः. १२ अभिन्ना, अक्षा- 

विन्यासयोग्या इति ग्रावत, १३ बठभद्रम् 
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कलदीमानीय वामभ्ुवः ॥ ४२ ॥ कपरादपि केतकादपि दर्त्कन्दादपि खर्णदीकष्ठोलाद 
पि कैरवादपि चरत्कान्तादगन्तादपि । दृरोन्मृक्तकटङ्शंकराशेरःदशीतांशसण्डादपि श्वेता- 

भिस्तव कीतिभिधेवरिता सप्ताणेवा मदिनी ॥ ४६ ॥ दैव वद्यद्ामा सदा मुमहसा गवी 
णद्न्देऽखिले शं भोभौवमवापिते तु सहमा यतकोतुकर तच्छरणु । साकृताः सकतृहन्मः मन 
किताः सोत्कण्ठिताः सादृताः साशङ्काश्च मुहमहमधुरिपो रकया दशः पातिताः ॥*४४ ॥ 
किं इीतांशुमरीचयः किमु मुरसखोतसिनीवीचयः किवा केतकरमृचयः करिमथना चन्द्रोपलाना 
चयः । इत्थं जातकुतृहटामिरमितः सानन्दमाटोकिताः कान्तामिसिदिवौकपां दविर रिरि 
क्रीडन्ति यत्कीतेयः ॥ ४९ ॥ श्रीमद्राजङिखामणे तलयितं धाता लदीयं यदाः फैटामं न 
निरीक्ष्य तत्र र्रृतां निक्िप्तवान्परतये । उक्षाणं तद्पयूमामहनरं तन्मृपि गङ्गाजलं तम्य 
फणिपुगवं तदुपरि स्फारं मुषादीपितिम् ॥ ४६ ॥ भारत्या वदनं श्रिया च सदनं श्रीक- 
ण्ठमक्तया मनो धर्मेण श्रवणे परश्च चरणो शर्ण बाह्यम् । दाननापि करा प्रमी्य 
पमकठं यम्यान्तया मतटं स्थातुं नानवकारातां कथयित कौतिस्तु दूरं गता ॥ ४७॥ भ 
स्योवीरमणस्य पविणविधृदेराज्यसनं यदाः सवाद्धोउज्वटदरावपतेतसितश्रीगमैनित्रीपमि यन् | 
तत्कम्बुप्रतिनिग्वितं किमु रारत्पजन्यरानिश्रियः पयायः क्रिम् दुग्धमिन्भुषयमां सवानुवादः 
किमु ॥ ४८ ॥ कषरन्ति सुधाद्रवन्ति कमल्ाहामन्ति हसन्ति च प्राटयनिि हिमाटयन्ति 
करकाप्ारनिति हारन्ति च । त्रहोक्याङ्गनरङ्गटद्िमगतिप्रागस्म्यसंभाव्रिताः शाशा: कि- 
रणच्छटा टव जयन्ते तत्कीतयः ॥ ४९ ॥ कि नित्रं भवनानि पावयति यद्यच्वाहि- 

तानां यशोहंसान्मनयति प्रतापदहनं निवौपयल्यार यत । आश्रय ग्रपनायकस्य भवन 

यत्कीतिमन्दाकिनी तानाराहति भघगज्जटनिीनह्द्वय गच्छत्यपरि ॥ ५० ॥ अघाङ्गा 

हितपीवेकीतिवनितादीर्यत्सितांशप्रम कटामीद्धतदिकरगन्द्रदिरमि न्यम्त्लपादाम्बनप् । 
विश्वव्याप्यविनारि होकरपदं यायाच्वदीयं योन स्यादस्य यदि क्षिनीदा भवता दाना- 
दकिभ्यो जनिः ॥ ५१॥ छला मस्मृटमतटं प्रहमता वृन्देन द्वि्यापितां सगङ्गमृश्चरन 
दाटय इव तलत्कीतैयः कण्डिताः । तामां गरिरमा तृपारडिलरी नारगण्राम्नन्कणाः कि 

चान्यच्छदिखण्डशपविसरज्ञ्यात्साश्च तत्पांडावः ॥ ५६ ॥ कद्टामरीयति करवीयति टम 

कर्पुरपुजीयति क्षीरोदीयति मेाक्तिकौयति नमागङ्गातरङगीयति । हंमापीयति माननीयनि 
< रन्मवीयति क्षाणिभिन्नाथीययम्रतीयतिं क्षितितटरं दव तदीयं यकः ॥ ५६॥ गद्वीय- 

लण्ध्तापगा फणिगणं रोषीयति श्रीपतिः श्रकण्ठीयति करवीयति करटं नीरोप्परानां 

करपैरीयति कज्टं पिककुटं टीरमगर्टौयति स्व॑कुम्भायति कृम्िनामपि बरा चत्की- 
'तपचघट्तः; ॥ ५४ | पृ्णन्दरः करक -: क्रीदाविहारम्थटा क्षीराग्मिगरहर्द- 
न ~ = = 

५ संनद्धम्. > केत्यस्य, हप्रान्तग्म, मवस्यायि प्रनसत्तिःः, 
६ जे, ७ फेगत्रणमित्राचगनि, 

>. 



२१. सुभाषितरत्नभाण्डागारप् । म०३। 

पिका मियसल वाचां पतिता । शय्या दिगजराजदन्तवहमी वत्कीतिकन्यारृते पीञा- 

ठीमिभरनं व्यधायि विधिना गौरीगिरीशावपि ॥ ९९ ॥ रीन्त्रकटत्रनेत्रसरिरेनंम्बाटजा- 
टस्दि प्रान्त मृपतिमालमृपण मवत्कौतिमुवो मण्डटे । यद्यान्ती विबुधाख्यं प्रति सुधा- 
कुण्डे सुधांरो््यधाद ्खिक्षाटनमिल्ययं किल मरस्तम्मिनगतः स्मरताम् ॥ ५६ ॥ एतत्कीति- 
विर्व्तभौतनिमिव्तरोक्यनिवीसितेविश्रान्तिः कलिता कथाम जरतां स्येमिः समग्रेरपि । जज्ञे 
कीरपिमयादहो मयभेररस्मादकीरतिः पनः सा यत्नाम्य कथापथेऽपि मिनच्छाया बबन्ध 
म्थितिप् ॥ ५७ ॥ चत्तनःपमरतिभामयादपसृताः मर््याथभृमृत्सियः कान्तारे घनकण्टकिद्रुम- 
वनम्यम्तपरयुक्ताम्बराः । आयौणां पुरतखपापरवशा मच्छरयुरेताः कथं क्षोमाकारतया न 
चेत्परिणमत्तत्तावकीनं यदः ॥ ९८ ॥ चन्द्रशचन्दनमिन्दुरिन्दुरमणं पीयृषमीशादयो विश्व- 
स्योपक्रतावनेन महता ते तेऽवतारा शताः । एतद्यत्रं न विद्यते त्रिभुवने न स्थानमे्वविधं 
जाने जङ्गमपारिनात्गुणं बह्व पणं याः ॥ ५९ ॥ चन्दराद्रप्यकमण्डछोः पमुदयद्वौरा- 

शागङ्गानरज्येत्छाचन्दनचचेनेरविकमितैम्तारामपूनैरपि । एतद्विष्णुपदं किमच्चति भवत्कीरति- 
महायोगिनी पृजापएतिविधायि लक्ष्म तृरपरीदाम्रा कदाचिष्यति ॥ ६० ॥ गङ्गापागरमंगमे 
कृतदातल्लाना वदरयाश्रमे म्थिासौ परिधाय तदरृणमयं श्वेतं दकं पुनः । वाह्य वेप्णवमै- 
द्रमश्वरमपि स्थानं स्णशन्ती महः कीरतिस्त पतिदेवता य॒गरातं दी्षायुराकाहूति ॥ ६१ ॥ 
अपरौयाम्बुधिरिन्दुमण्डलमपि श्रीचन्दनं तण्डुदास्तारा बिच्वदलं नभः सुरधुनी धपः प्रदीपो 

रविः । सेटः पतरफलानि किच ककुमस्ताम्बरूहमारार्तिकं मेहः श्रीजगतीपते तव ्यशोयागेश्वर- 
स्याचेन ॥ ६६ ॥ देव क्षीरसमुद्रमान्द्रलहरीलावण्यलकष्मीमुषम्बत्कीरतस्तुटनां कलङ्कमलिनो 

धत्ते कथं चन्द्रमाः । स्यादेवं चदरातिमोधवटभीमरोदूतदूवीङ्करगरापव्यग्रमतिः पतेयदि पुन- 
स्स्याङ्रायी मृगः ॥ ९३६॥ मोगीन्द्रः भमदोत्तरङ्गमुरमीसंगीतगोष्ठीषु ते कीर्ति देव शुणोतु 
विरतिशती यच्चक्षुषा वते । रक्ताभिः सुरमुन्दरीभिरभितो गीतं च कणहयीदुःम्थः श्रोप्य- 
तिनामकिमदहि महाक्षो न चक्षुःश्रवाः ॥६४॥ गीयन्ते यदि पन्नगीभिरनिशं चत्की- 
तयस्तदयं तुष्टा एव परंतु चेतमि चमत्कारोऽयमाराहति । तासां तादशभावभङ्गचलनामं- 
स्थानमंदरिनि व्यान्दरेऽप्यवधृतमृधनि महीचक्रं पुनभ्राम्यति ॥ ६९ ॥ यदन्धद्धिपदानवा- 
रिभिरभृत्सङ्गामभृः पङ्किटा तस्यां वेरिकरीन्द्र मेौक्तिकमयं बीजं च येनाहितम् । तम्मासा- 
हुरमृद्यश्चस्तररयं तस्यो द्रताः कोरकाम्तारास्तेषु च पृणचन्द्रकपटदिकेक उज्जृम्भते ॥ ६६॥ 

-~-----~-------------------------- ता भा ५ त १००५७०५ 

१ सरत. २ तकीपसि कन्या तदर्थम्. ३ पश्रिकराुगलम्. ४ वैराजः, ५ कर्दमः. 
६ अरां मावः-यचन्द्रान्तः काटुष्यमव्रलोक्यते तन्म णेन कदमाह्ितचरणया सतया चन्द्राम्रत- 
कुण्डे एलमलिनपादक्षालनतो जनितमिति. अन्यं ~* याति स जलपूणेकुण्डे चरणौ प्रक्षाल्य 
याति तथेयमपीति. ७ व्लापैःः ८ नि' ° उयापवस्तुमिः. ११ यरो- 
रूपस्य यगेश्वरस्य क्वस्य, 



[भ०३ कौतिवणेनप् । २११ 

यत्कीतिषेरयं मुवः मुविमलं संपाद्य पंचारतः क्रान्वा मेरुमिरिं त्रिधाय परितानाभस्य 
सख्यं टढम् । आराध्यागरृतमानुशेखरमलं संपादय तद्रपतां गच्छन्तीं त्रिदशाय द्रतगति 
शीतांशुना स्पधते ॥ ६७ ॥ शेदृपी तव कीतिरदृतकरी दष्ट समस्ता ददो मेरुं वंशवरं 
परीत्य परितम्तूणं समारुल्य तम् । भ्राम्यन्ती परितः म्रनर्तिततनुर्मक्तवकीमौकिकरस्ताराभि- 
स्तररीकरोति गगनं मृमण्डलाखण्डल ॥ ९८ ॥ वत्कीर्तिः ररिनः समीपमगमन्कानिि- 
मरतिस्पधेया दृष्तं च कलङ्किनं पुनरपौ ललातं जगमाम्बुधिम् । श्रवा ते न भरेद्रवेन 
मुनिना पीतोञ्ितं तत्पयः पृण व्रह्मकमण्डलुं कलयितुं व्ह्माण्रमन्यं यया ॥ ६९ ॥ 

कैलासीयति केतकीयति दपरतकुन्ीयति मोच्छलक्छीरोदीयति चन्दनीयति रप्तकपरप् 
रीयति । पीयृषीयति हाफैरीयति शारचन्द्रीयति क्ष्मापते सर्मङ्गीयति शकरोयति भतत्कीर्भिः 
करीन्द्रीयति ॥ ७० ॥ विश्वासो भवता यकम्यपि निने कार्यान हौयामकि मा कोक्षा- 
दिवशान्नपुसकमिति ज्ञातावहेरां छाः । यञ्नद्वारभुरधरेण भरणीनाथ हिभा कुवेता 
ब्रह्माण्डं विदवेऽमृना भवदरिक्षोणीमजां निगमः ॥ ७१॥ रिङ्गतङ्गतरङ्पन्दरमुधामिन् 
तरल्युज्ज्ला रागाच्छवेपुरःसरानमिपमं देवान्मुदाचिङ्गति । कराहीश्वरमाश्िपलयगरिगरहं याति 
धुवं भूपते साध्वीशब्दरता तथापि कृतकं कीर्गिः परभक्ता क्षिता ॥ ७२ ॥ कस्तूरी पिति 
मानमागतवती शौश््यं गताः कुन्तला नीटं चोटममृत्सितं धवदिमा जाना मणीनां गणे | 
ध्वान्तं शान्तममूत्समं नरपने चत्कीर्तिचनद्रोदये तदोकयेऽप्यमिमारमाहमरमः दान्तः 
कुरन्रीटशाम् ॥ ७३ ॥ स्नातुं वान्छति करि मुधैव धवलक्षीरोदप्रोदरच्छायाहारिणि वा- 

रिणि द्यु्रितो दिवपूरविम्तारिणि । आस्ते तै करिकाकत्मपमपीमक्षालनेकक्षमा कौप 
संनिहितैव सप्तमुवनखच्छन्दमन्दाजिनी ॥ ७४॥ क्षीरद्रीयनि म्यः सकट्न्धयो 
वासुकीयन्ति नागाः केढामीयनि रोदा दवति च दिविषदः रोकरीयनिनि | यौप्मा- 

कीणे समन्तात्चरति धवन चास्कीरतिपरताने मद्योपाकाचपाः क्रिमिति न महमा माकि 
कीयन्ति देव ॥ ७५ ॥ उदयद्रागङ्करश्रीरदिशि दिशि दशनेरभिराशागनानां सहन्पग- 
मुगोरिररगपतिफणैरत्र पाताचकृक्षौ । अम्िन्नाकादद्रेशे किकिमितकृमुमा गारिमिम्नार्- 
काणां नाथ तत्कीतिवह्टी फलति फलमिदं तरिम्बमिन्दोः मुधाव्पिपर ॥ ५६ ॥ वापी पाना- 

टमूलं जलमुरगनदी कच्छपः खच्छकन्दः शेपा नाठं देदटानां विततिरपि फणाः कणिका 
रोवरैलः । तारास्ताराः परागा मघ च मधृमती कमरा दन्तिदननारम्नाम्मम्वकानिप्रे 
भ्रमति मकरः शवरीमार्वभौमः ॥ ७७ ॥ नपादीनामराटे परिरचयति कन केतकीपत्र- 
छ्य कण्ठे मृक्ताकलापाल्टिगणयति सिनान्पाण््यमीमन्तिनीनाम् । कर्ण कणीटिकानां रक 
टयतितमां दन्तताङ्कक्षमीं कार्परी पत्रवह्धी भवति तव यशा गण्याः करदीनाम् ॥ ४८ ॥ 
ठम रागाह्ताङ्गया पुटरमिह ययरैवामि य्टाखिष्टे मनङ्गानामपीहपरि परपृरूषया च 
दृष्टा पतन्ती , त्सक्तोऽयं न कैचिष्रणयति विदितं तेऽस्तु तेनम्मि दत्ता भयेभ्य 



६१९ मुभाषितरतमाण्डागारम् । मर ०३] 

भरीनियोगाद्रदितमिति गतेवाम्डुधि यस्य कीतिः ॥ ७९ ॥ शक्तिर्निखिशजेयं तव ॒भुन- 

भुगले नाथ दोषाकरश्रीैकरे पाश्वं तषा प्रतिवमति महाकु्टनी सङ्गयष्टिः । अज्ञेयं सवगा. 
प विमति च पनः करि मया वृद्धया ते मोच्येेतथं प्रकोषाच्छरशिकरसितया यस्य कीरयो 
प्रयातम् ॥ ८० ॥ अन्तः संतोपवरप्मैः स्थगयति न दृशमस्तामिराकणेयिप्यनन्ेनौनम्तिरोमा 

रचयति पुलकश्रेणिमानन्दकन्दाम् । न क्षोणीभङ्गभीरुः कट्यति च शिरःकम्पनं तन्न विदयः 

राण्व्ेतस्य कीर्तीः कथमुरगपतिः प्रीतिमाविप्करोति ॥ ८१ ॥ यावत्ौस््यवाम्तूमवदुंभय- 
हरिष्छोमरेोत्तरीये सेतृमाटेयोरो चरति नरपलम्तावरदेतम्य कीति: । यावत्माक्मरलगाश्ञा- 
परिवृढनगरारम्भणम्तम्भमुद्रावद्री संघ्यापताकारुनिरनितरिखाशलोणोावृमो च ॥ ८९ ॥ 
आस्ते दामोदरीयामियमुदरदरीं याधिराय्य त्रिक संमातुं शक्तिमनति भरथिमभरवज्ञादत्र 

नेतदयशांि । तमतां पूरयित्वा निरगुरिव मधुध्वंपिनः ाण्डुपद्छद्यापन्नानि तानि द्विषद्- 
दानसनाभीनि नाभीपगरेन ॥ ८३ ॥ देव व्रह्मण्डमाण्डे सदमि व्रिकपितन्यायनान्दीनिनारै- 

भतेदामरीतिहेतोभूवनधक्छनं नाक नाट्यन्याः । चत्कौर्तमतेयोऽमी कुमृदकुमुदिनीकान्तक- 
ूरकुन्दक्षीराव्धिक्षीरमृक्तामणिविवबुधमरित्तारकाशेषदद्धाः ॥ ८४ ॥ बीजं चेदिन्द्रवन्तिस्फु- 
रितगलतरीमुक्तमुक्तामणिः म्याचन्द्रश्चेदाटवाखं यदि मवति मुधावारिेकीन्दुमोटिः । तत्रो- 
त्पन्ना ठता काप्यमृतकरनिमं चेत्मसृनं प्रसृते मन्ये तत्स्यात्तदानीमवनिधव मवत्कीर्तिटेशो- 

पमाथम् ॥ ८९ ॥ द्ग्धाम्मोधावगापे विहरति सुधया क्षालयलय्धियुम्मं छत्त्रां ज्योत्स्ना 
हुक कटयति मच्योद्रूतच्चा तनोति । खच्छन्दं॑दृत्यतिं द्राम्भुनगपतिरिरस्येव निद्राति 
चन्द्रे चत्कीर्तिः सखामिनीव त्रिजगति विहरत्येवमुर्वीश गुरव ॥ ८६ ॥ स्वर्गे कल्पद्ुमाधस्तव 
जयति यजशःपुखयागेश्वरोऽयं यं नित्यं देवराजः स्नपयति नियतः कामधुग्ुगधपुरैः । यन्मौटो 
निल्वपत्रदयुतिमिदममटं व्योम धत्तऽतिनीनं चन्द्रः पादीरपङ्कं तदुपरि ललितास्तारकास्तण्डु- 
लानि ॥ ८७ ॥ यत्कौतिः कापि गङ्गाणिरमटनिचयं नाशयन्ती गभीरं क्षीरान्धि यत्मता- 
पञ्वटनकरगणेः शोषितं पूरयन्ती । भृलोकम्यान्तरालक्रदतुटमहादुःखपापोधपङ्कं मूः 
्रक्षाल्यन्ती त्रिजगति महिता स।स्यमाविप्करोति ॥ ८८ ॥ तुङ्गवह्माण्डपिहासनमिदमद- 
यच्चित्रमध्यास्य निलन्यश्चदिम्यघ्लवन्ती्ितचमरचयं ठलाल्यन्दिगवधूमिः । राकाचन्द्रातपत्र 
दिनकरमुकुटं माहर्यघ्छोकपालन्निजिलेन्दरं करीन्द्र तव जयति यशश्चक्रवर्तीं करे ॥ ८९ ॥ 
काटिन्दीनेदाम्भः सुतमदसटिलोत्सङ्गिनौ पू्पवन्तो बिभ्राणः कुम्भयुग्मं गगनतल्गतः 
खधनीप्रशुण्डः । षण्टाटः साधुवद्रिरनमिमतयशोमनमटं संदधानः कीर्िस्तोमाभ्रकुम्भी जग- 
दुररसरःसंभ्रमी बम्भ्रमीति ॥ ९० ॥ स्फ़जदरह्याण्डुक्तौ तव भुननल्दोदामदानौधवर्षभो्- 

ता ज जनाना मन ७० ७५- ---~ 

१ आच्छाद्ति. २ टग्मिः. ३ अव्रियमानलोमा. ४ व्रिभीषणतैश्रवणयोः, ५ दक्षिणोत्तरदेशा- 
.विलयः, ६ प्रभू. इनदरवरुणावि्य्ः. ७ उदगास्तहेलातरियरथः. ° वैष्णवीम्. ९ महिमातिरयवशात्. 
१० विष्णोः, ११ नाभिपुण्डगीकव्याजापन्नानि, १२ सूर्योचन्दमसौ. 



[भ०३ कीतिवणैनम्-कीतिमतापौ-राज्याभिकारगर्हणप् । २१३ 

-चत्कीिमुक्ताफलममलमहो वामकर्णे निधाय } अन्यं तेनेव तस्यं धरणिधरमना रामया 
माप पत्यो तम्यादामेन मन्ये प्रभुरपि जगतामर्धनारीश्वरोऽमन् ॥ ९१ ॥ 

कीतिप्रतापां । 
रात्रो रेदिवा चेन्दोरभावादिव स प्रभुः | ममौ प्रतापय्ामी संटवान्पततोदिते 

॥ १ ॥ महिनयितुं खलवदनं विमलयति जगन्ति दव कीतिन्ते । मित्राहमदं करतु मित्राय 
दृह्यति प्रतापोऽपि ॥ \ ॥ बिन्दूरं समन्तात्मितं मुलाहेरिराजवनितानाम् । यम्य प्रता- 
पयरापी हरतः म्म प्रदगुणाम्रहने ॥ ६ ॥ तरौ नमम्तद्यामः म्थिताविमे तव्रभति नित्त 
करुते यदा यदा । तनाति मानाः परिवेपकर्तवात्तद्ा विधिः कण्डनं विधोरी ॥#॥ 

कील्यास्य चन्द्रकरकामटयातिरग्रं शोणं नवाककिरणत्रतिमप्रतापेः । र्यामयुति दिपदकी- 
तिमषीमिरित्थं चित्रं तदाम्बरमराजत रिग्वधृनाम ॥ ९ ॥ क्षितिप किमपि नित्रं नागरः 
केऽपि ग॒प्मद्यशपि शरिकदम्बे तत्मतापिऽकैति्े । नयनकवर्यानि तद्भिपत्कामिनी- 
नामपि च वदनपद्मान्यान्न यत्परकुचन्ति ॥ ६ ॥ गृणागार भरं यामि परिपूर्णं विसि 
प्रतापो वा मिन्नान्दहति तव मृमीन्द्रतिटक । नवत्र द्रव्याणीयकथयदह्ा मृदतमपरीश्च 
तुथ तेजोऽपि व्यभजन कणादः कथममौ ॥ ७ ॥ कौलिम्वमनरङ्गिणीमिरनिना वकुणठ- 
माछावितं क्षोणीनाथ तव म्रतापतपनैः संतापितः क्षीरधिः । इत्यवं दयितायुगन हरिणा 
त्वं याचितः खाश्रयं हत्पदां हरये श्ये स्मवनं कण्ठं गिर् दत्तवान् ॥ ८ ॥ भृराक्रम्य 
यरांपि विक्रमभरेणोपानितानि क्रमादेतस्य स्तृमह महमदरानस्पधानि करक्षर्ः। 1 

प्पद्विः कतकं क्तोऽपि रनतं राज्नां यशःपार्दरम्य सखणगिरिः प्रनापदहनः स्वण 

पुननिर्भितः ॥ ९ ॥ 

राभ्याधिकारगर्हणम् । 
परैः संमृज्यते राज्यं सवयं पापम्य माननम् । भमातिक्रमतो राजा मिहो हम्तिवधरादिव 

॥ १ ॥ ओत्सक्यमात्र्मवमादयति प्रतिष्ठा छिश्वानि रल्यपरिपाटनवृत्तिरव । नानिश्र- 

मापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं स्वहम्तष्टनदण्डमिवातपत्रम् ॥ \ ॥ पराथीनष्टान नटयति 

दूपे साभेपरता परिक्तखार्भा नियतमयथा्ः क्षितिपतिः । पराभश्रत्वापादिभिमततरौ हन 
परवान्परायत्तः प्रीतेः कथमिव रमं वेत्त पृरुपः ॥ ३ ॥ भयं तावत्तव्यादभिनिविदत मेव- 

कजनं ततः भ्र्यासन्नाद्रवति दृदयेप्तरेव निहितप् । अनाऽध्याखूडानां पदुममुननटषनननं 
[1 तं 

१ सुहत. > मुयाय, ३ परिधि ४ छलात् “५ कुण्ट्दानां वरयध्यमूचिकां गवव्रे्नाम 

६ रब्रद्धिःः ७ छतरिभम्. ८ रमलितमुवणं गजतसुवण भवति तन्पुनगिरादाकरनिस्थं मवति प्रमि 

दमेव, ५ नाशयति. १० गुरुता ' ४ निकटम्थायिज्ननात्. १२ अतिययप्रातमहिस्रामि. ५३ दुर्नन्य. 



५40 पुमाषितरबमाण्डागारम् । प्र०३] 

तिः सोच्छायाणां पतनर्मनुकूढं कलयति ॥ ४ ॥ ठन्न कार्यमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्ययन 
रीतं खान्दोपान्कथयन्ति नाधिकरणे रागामिम्ताः खयम् । तैः पक्षापरपक्षवधितवै- 
नप: स्प्दयने मंकषेपादपवाद् एव पदम द्रद्रुगृणो दूरतः ॥ ९ ॥ 

राजसेवकः । 
राजमेवा मनुप्याणामप्निधारावटेहनम् । व्याधरीगात्रपरिप्वङ्खी द॑याटीवदनचुम्बनम् ॥ १ ॥ 

फंयत्तयः पराधीनाः मदा चित्तमनिरैतप् । सवजीवितेऽप्यविश्वापस्तेपां ये राजेव्काः 
॥ २ ॥ अन्तःपुराणां विहितम्यवस्थः पदे पदेऽहं स्वटितानि रक्षन् । जरातुरः सरति 
दण्डनीत्या सर दपस्यानुकरेमि उत्तम् ॥ २ ॥ अजनुभपुपि कलावप्यप्रमत्ताः खधमीदनुदि- 
नमुपकारानाचरन्ते बुधानाम् । बहुननपरिपुष्टा बद्धदीक्षास्त एते तनुमुखमपि हित्वा तन्वते 
राजसेवाम् ॥ ४ ॥ नैषां संध्याविधिरविकटो नाच्युताचोपि साङ्ग न खे कडठे हवननियमो 
नापि वेदाभचिन्ता । न कष्धानियतमदनं नापि निद्रावकाशो न दौ टोकावपि तनुतां 
राजसेवापराणाम् ॥ 4 ॥ सवैः ष्ये व्यमि यतने रव्धुमथान्कुटम्बी पश्चातत्रैरुपहित- 
मरः कल्पत विश्रमाय । अम्माकं तु प्रतिदिनमियं मादयन्ती प्रतिष्ठां मेवाकाकुः परिणति- 
रमत्छीप कष्टोऽधिकारः ॥ ६ ॥ नोचेः सत्यपि चक्षुषीक्षितुमक श्रुवापि नाकणितं शक्ते 
नाप्यथिकार् शइृत्ययिषता यष्टिः समालम्ब्यते । सवत्र स्खटितेपु दत्तमनसा यातं मया ना- 
दतं सेवाखीृतजीवितस्य जरसा कि नाम यन्मे छतम् ॥ ७ ॥ भेतव्यं दृपतेस्ततः सचि 
वतो राज्ञस्ततो वहछभादन्येभ्यश्च भवन्ति येऽस्य मवने लब्धप्रसादा त्रिया: । दैन्यादुन्मुख- 
दशनापटपनैः पिण्डाथेमायस्यतः सेवां सघवकारिणीं कृतयियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः ॥ ८॥ 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्रक्तियुक्तेन कः प्रज्ाविक्रमशारिनोऽपि हि मवेत्कि 
भक्तिहीनाकल्म् । परत्ताविक्रमभक्तयः समुदिता येपां गुणा मृतये ते भूया दृतेः कलत्र 
मितरे संपत्मु चापत्पु च ॥ ९॥ 

रथवेगवणनम् । 
आशहिङ्कन्तो वपुधां निजसुरदहितापिवानुनेतुममी । वदनविनिगेतचरणा इव लक्ष्यन्ते 

जवादश्वाः ॥ { ॥ उद्ूतपांशुपटटानुमितपरनन्धधावत्वुरा्रचयनुम्नितमूमिमागाः । निमेथ्य- 
मानजल्धिध्वनिघोरमोषमेते रथं गगनसीमि वहन्ति वाहाः ॥ २ ॥ मुक्तेषृ रस्मिषु निरा- 
यतपूवेकायौ निष्कम्पचामरशिखा निभृतेरध्वकणीः । वातोद्धौरपि रजोभिरशद्नीया धा- 
वन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥ ३ ॥ यदाोके सूक्ष्मं व्रति सहमा तहिपुरतां य- 

१ उन्नतानाम्, २ नियतम्. ३ सयमप्यसयेनासलयमपि सयेन चात्रतम्. ४ अधिप्रयधिप्रभृतय 

५ खङ्गपाग, निष्ठया प््रनम्, ७ सर्भिणी प्रमे, ` शोश्या भवति 



[भ्र०३ रथवेगवर्णनमू-समुद्रवणनप् -पर्वतवणनम् । २१९ 

-दन्तविच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् । प्रत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोन मे 
दुरे किचितश्षणमपि न पाश्वं रथजवात् ॥ ४ ॥ विच्छिन्ना रथचक्रपद्धतिरियं हेाष्तेवा- 
जिनामायान्तीव जवेन संमुखममी मा्भस्थिताः शाखिनः । दं पादतखाहतेरिव पुरो गन्त 
गतो नेहते पादानामनुकृटमारुतभरोद्ूतोऽपि धृलिव्रजः ॥ 4 ॥ अग्रे यानित रथम्य रणुव- 
दमी नृणीभिवन्तो घनाश्चक्रभ्रानितररान्तरेषु जनयल्यन्यामिवारावयिम् । नित्रन्यस्तमिवानरं 
हयरिरम्यायामवच्वामरं यष्टयग्रे च समं स्थितो ध्वनपटः मान्ते च वेगानिराप् ॥ ६ ॥ 

समुद्रवणेनम् । 
साक्षाक्किला्टमर्तस्तम्येपा मृतिरम्मयी मधमा । गीतिः प्तागर इति दृभिरपरिच्छ्यात्म- 

गाम्भीयैः ॥ १ ॥ ठक्ष्मीरस्य हि यादः कृप्णोरःस्थापि मभटमुनवप्ततिः । इन्दः मच 
मृडनरूडामणिरपि जगतामटंकारः ॥ २ ॥ आश्छिष्टमृमि रमितारमृचटतुनाकारबृहत्- 
रङ्खम् । फेनायमानं पतिमापगानामसावपम्मारिणमादाशङ्ग ॥ ६ ॥ नामिप्रमिन्नाम्नरुहाम- 
नेन संस्तृयमानः प्रथमेन घात्रा । अमं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहत्य ठाकान्पुरुपोऽभिशते 
॥ ४ ॥ स्यादेव तोयमरप्रतप्ररृतियदि म्यान्नकान्तमद्रतमिदं पुनरद्रतं नः द्मीतुपारक- 
रकोस्तुमपारिजातधन्वन्तरिप्रभृतया यदपां विवः ॥ ५ ॥ आकण्टदष्टदविरमाप्यनिभाव्य- 
एष्ठपाश्वेद्रेण चिरमृग्पिरुपाम्यमानः । नाभीमरारुहनुपा चतुराननन रेति कित्र भग- 
वानरविन्दनाभः ॥ ‰ ॥ 

पवैतवणनम् । 
अयर्मीतिनरठाः प्रकामगृर्वीरटवुवरिरम्विपयाधगोपरुदाः । मतनममुमतामगम्यरूपाः पर 

णतदिकरिकाम्तरीविभतिं ॥ १ ॥ अगममिनवमवय्यामदातत्रमानुमद गतरमयूरीमुक्तमर्मक्त 
केकः । दाकुनिरवटनीडानोकदस्तिग्यवप्मा वितरति वृहददमा पवनः प्रीनिम्णाः ॥ \ ॥ 

दधति कहरभाजामत्र भमलृकयृनाभनुरमितगृरूणि स्वानर्मन््तानि । विसिरकट्कपायः 

श्यायते सछकीनामिभदटितविकोणग्रन्थिनिप्यन्दगन्धः ॥ ५॥ टह ममददराकुलताक्रान्त- 

वनिीरवीरुस॑सवमरमिशीतखच्छताया वहन्ति । फटमरपरिणामस्यामनजम्बृनकु घम्वटनमु- 

खरमृरिस्रोतसो निर्षरिण्यः ॥ ४ ॥ एत ते गिरिकृटमेघरशिदासव््ीणाम्भमः मद्रचाम 
1) 

म भ > ~ + ~ ~ 

१ (गिगििपक्षे) कठिनाः; (द्धवेद्यापक्ष) तणाः. २ मघः; (पक्ष) कचाः. 2 प्रिणताम्तिग्दनतप्रहा- 

रिणो दिग्गजा यापु ताः; यक्ष) परणन् प्रकट दिक्रगकरि दरवनृतः दृदनक्षतम) कग्कि नखक्षनम , वानां ता. 

४ प्िरिताः, ५ 1 ; £ प्रक्षिवास्शृक्षाः. ४ दाग. < विपुर ~ गृदायामिनाम,. 

१० प्रतिग्ेण स्यटानि. ११ घ्नताम्, १२ मद्प्मफथन्कागध्वनवः. ५२ निविदामव्रति, १४१ 

क्षमेदानाम्. १ ५ खण्डित, १६ विर १७ पतव. १८ वेनमटनानाप्र, १९ पृः, २० पग्पिक्रेन, 

\ 
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(4 

रचारुसीकरकणम्मेरा दरीनिश्नराः 1 यत्पतिषु निकुकुञरमुखभ्रस्यन्पृणाटाङ्करमरासोद्रन्धि- 
तटं रटन्ति परितः कण्ठीरवा भैरवम् ॥ ५ ॥ 

सरावणेनम् । 
नत्ररिवोत्पः पद्रममेरिव सरःश्रियः । पद परे त्रिभानिति स्म चक्रवाके: स्तनैरिव ॥१॥ 

वनश्रीवणनम् । 
नीपम्कन्ये निवसति टपद्रहंमासे मय॒रो दीर्धापाद्कश्चरति च तृणं शादनेऽयं कुरंगः । 

कुम्भेनो्चेः रणति व्रिटये महछछकीं कुजराऽमो कम्भ नायं कमटनयने रोचतऽरण्यभागः 
॥ १ ॥ हरिणचरणक्षुण्णोपान्ताः सशाहनिर्षराः कुमुमललतिविप्वग्वतिम्तर ङ्गितपादपाः । 
विषिधविहगश्रेणीचित्रघ्वनिप्रतिनादिता मनमि न मुदं केषां दध्युः शिवा वनमृमयः ॥ २॥ 
वानीरप्रमवेनिक्असरिता्मासक्तवामं पयः पयन्तेषु च यृथिकापुमनमामुज्नम्भितं जालकं; । 
उन्मीटत्कुटनप्रहापिष॒ गिररारम्ब्य मानृनितः प्राग्भारेषु शिवण्डिताण्डतविधौ मेधेतिता- 

नायते ॥ ३ ॥ नुम्भाजजेरटिम्बडभ्बरघनश्रीमत्कदम्बदरमाः शेद्ामोगमभुवो भवन्ति ककुभ 
कीदम्बिनीदयामटाः । उद्यतकन्दटकान्तकेतकमृतः कच्छाः मरित्सातमामाविभृतरिदीन्धर- 
टोधरकुसुमस्मेरा वनानां ततिः ॥ ‰॥ निष्कृनम्तिमिताः करनित्कचिदपि प्राण्डस- 
खना: खेच्छामुप्तगभीरमोगभ्नगश्वामपरदीप्राग्रयः । सीमानः भ्रदरादरेषु पिटसत्छल्पा- 
म्भो यावय नृष्यद्रिः प्रतिमृयकेरनगरखेदद्रवः पीयते ॥ ^ ॥ वृन्तः सुद्रवाटमस्थ- 
गितमिव तटं भाति रेफाल्कानां गन्धः मप्तच्छदानां सपदि गनमदामोदमाहं कराति । 
एते चोतनिद्रपदमच्युतवरहलरनःकाणपिङ्काङ्गरागा गायन्यत्राप्यवाचः क्रिमपि मघुलिहौ वा- 
रुणीपानमत्ताः ॥ ९ ॥ श्रोत्रं हंसखनोऽयं म॒खयति दयितानूपुराहादकारी दषटिमरीति 
विधत्ते तर्तरुविवराटक्षिता मोधमाटा । गन्येनाम्मोच्दाणां परिमट्पदुना जायते प्राणमास्यं 
गात्राणां ह्यादमते विदधति मरुतो वारिमरंपकरशीताः ॥ ७ ॥ | 

मृगयावणनम् । 
निहत निहत तृणं धत्त धत्त त्ररामिमिटत मिलत के के कृतर कुत्र परयान्ति । इत इत 

दृत एते यानि यान्तीलयरण्यादतुटकलकटश्रीः स्तः प्रादुरासीत् ॥ १ ॥ अनवरतयनुज्यो 
स्फालनकरूरकमा रविक्रिरणस्रहिप्णुः खेदलेद्रारमिन्नः । उपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्य 

१ ल्प्रसारभम्. > शिखरेषु. विक्रातेन. ४ प्रथगमृतः. ५ गोटक्रः. € आडम्बरण 

७ मेघमालादयामाः. ८ विक्रसितैःः ९ नवद, १० कृलानि. १५ निःकञव्दनया गम्भागः. 
१२ भीषणाः. १३ व्रनजन्तनाम्. १४ मृविदारमध्येषु. १५ ठ कटाः. 
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गिरिचर इव नागः पभ्राणप्रारं बिभति ॥ २॥ मागं देहि पदं निपेहि निभृतं तं शब्दमाकर्भय 
श्वानं वारय कन्दरात्कटकटः कोऽयं समवे तावकः । इ्यन्योन्यमनेकधा म्रगवधव्यापारपारं- 
गमेव्यौैः कोऽप्यधिको रमः प्रतिपदं जर्पद्विरुत्पादयते ॥ २ ॥ धवेलातभितपिहगर्जित- 
मयभ्राम्यद्रनग्रामणीभीद्रारद्रवदक्षददौनठतभ्रमङ्गशाखामृगम् । कन्तशुण्णतरकषवक्रगलित- 

्षोणीनिषण्णा्कव्राणं व्याएतरोहिताहितबहकारं वनाभ्यन्तरम् ॥ ४ ॥ एष धष्रामि पड 
दंटति कमचिनीमत्ति गृनद्राप्ररोहानारान्मुस्तास्थलानि स्यपुटयति जलान्युतकमेतृनि याति । 
मातः प्राततः प्रविष्टो वनगहनमयं याति यातीति सेन्यः पश्चादसिप्यमाणः प्रविद्राति रिप 
मान्काननान्तान्वराहः ॥ 4 ॥ आम्वीयन्तामुपान्ते वनदतिनिपुणनाच्छिर्ाचवन्धा मुच्य- 
नतां शुह्लाम्यः श्वगणिमिरटवीगदरे सारमेयाः । आकीर्यन्तां स्थलानि श्रमशिधिरहः 
सादिभिः पाङ्गाहम्तेत्याध॒यन्तां कृतौन्तरिव महिपनरदण्डिधिः काननानि ॥ ६ ॥ राः 
व्याकीणेरङदरतनिरितदारधुण्णदीत्यत्तरुव्यावापधृव्यकण्टीरवरवनकितत्यम्नमातङ्गयुथप् । 
सद्धग्याट्नकण्टं॒तुमृटकटकप्रानतकृजच्छकुन्तं भहछभ्वम्ताच्छमह्ं॑वनभूवि मृगयाकमे 
तेन प्रतेने ॥ ७॥ 

म्रगयानिव्रत्तिः 
गाहन्तां महिपा निपानमटिलं बद्धमृहुम्तादितं शआायाबद्धकदम्बकं म्रगकृरं रोमन्थम 

म्यस्यतु । विश्रव्धेः क्रियतां वराहपतिभिमम्ताक्षतिः पल्वले विश्रान्ति ठमताभिःदं च त्रि 
थिटञ्याबन्धमम्मद्धन्ः ॥ १ ॥ 

तऋप्याश्रमवणेनम् । 
विप्वक्तपोवनकमारममप्यमाणदयामाकतण्डुरह्लां च पिपीटिकानाप । श्रणीमिराश्रम- 

पथाः प्रथमाननचित्रपत्रावटीवटयिनो मदमृद्हनि ॥ १ ॥ व्यानम्भमाणवदुनम्य हरः करेण 

कषनित केमरमयः कलमा: क्रिठ्के | अन्ये च कमरिकिशोरकषातमक्तं दमं प्रगन्द्र- 

वनितास्तनजं पिवन्ति ॥ २॥ मधृरमितव वदन्ति स्वागतं भृह्वनदिनतिमिव फटनप्रः कुवै- 
तेऽमी शिरोभिः । ननु ददत हवा पूषप्यवृष्टि किरन्तः कृथमतिधिमपया रिष्ठिनाः शा 
विनोऽपि ॥ ३ ॥ नीपम्कन्धे कुटरिणि शाकाः सवागतं व्याहरन्ति वाणग्राही हरति दयं 
हव्यगन्धः समीरः । एता म्रम्यः मरिपटिनापाननममकदम परयन्त्याऽम्मान्मचकिन- 

टको निश्नराम्मः पिनि ॥ ४ ॥ कुल्याम्भोभिः पवनचपटः शामिना धौतमृ्ा भिन्नो 
रागः किमटयरुनामाज्यधृमो एते चार्वागुपवनभृवि च्छन्नदमीङ्कगयां नष्टातद्र 

१ विलोदयति, > विमदयति. ३ त्रिप्मोत्नर्नानि क्रमति. ८ उल्काः मंद्मयमाह्लः सेतवो परषां 
तानि, ५ भगण्यवेष्टनपदटुभमिः, 

८ 
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हरिणरिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥ 4 ॥ रपालानामन्तम॑दकररणत्कोकिलकं समन्ता 
नीद्वकुमुककरमोदभरितम् । धनल्लिच्छायं कमुककदटीशीतलतलं ननु भीति धत्ते 

नवमिदमषेराश्रमषदम् ॥ ६ ॥ नीवाराः शुककोटरामेकमुलघ्रष्टासतरूणामधः मलिग्धाः 
कबिदिङ्कदीफटमिदः सूच्यन्त एवोपलाः । विश्वासोपगमादमिन्नगतयः शब्दं सहन 
मृगास्तोयाधारपथाश्च वल्कटरिखानिप्यन्दररेवाङ्किताः ॥ ७ ॥ तत्ताद्पतृणपूरकोपनयनहे- 
शाचिरहेषिभिर्मध्या वत्सतरी विहस्य बटुमिः सोदुण्ठमारम्यते । अप्येष मरतनुभवत्यति- 
भिमिः सोच्छरासनापापुटेरापीतो मधुपकैपाकपुरमिः प्रागवदाजन्मानिटः ॥ ८ ॥ प्रत्यासन्न 
तुषारदीधितिकरछिदयत्तमोवरीकस्पामिमखधूमवह्िभिरमी संमीटितन्यज्ञनाः । श्वः सं- 
चीवरयिप्यमाणवट्कव्याधोतशुप्यच्तचो निद्राणातिथयस्तपोवनगृहाः कु्ैनिति नः कौतुकम् 
॥ ९ ॥ नीवारौदनर्मण्डमुप्णमधुरं सद्यः ममृताम्रियापीतादप्यधिकं तपोषनमूृगः पीपा 

चामति । गन्धेन स्षटुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सपिप्मतः ककन्धृफटमिश्रशाकपचनामोदः 
परि्तीयते ॥ {० ॥ आमूरं कचिद्दृता करचिदपि च्छन्ना स्थली बैहिपामानग्रा कृमुमो- 
चयाच सदयाृष्टा्रराखा टता । एते पूवेविट्नवल्कटतया रूढव्रणाः शाखिनः स्यस्े- 
दममी वदन्ति समिधां प्रस्यन्दिनः पादपाः ॥ ११ ॥ वामोऽथ दययैव नातिष्टथवः छत्ता- 
स्तरूणां चचो भग्रानेकजरत्कमण्डलु नभःखच्छं॑ पयो नेशररम् । दस्यते तुटितोञ्छिताश्च 
बटभि्मौजञ्ज्यः कचिन्मेटा नित्याकणैनया केन च पदं साम्नामिदं मीयते ॥ १२ ॥ 
करीडन्माणवकाद्धितादनरातेरुलागरस्य षणं शार्दुटम्य नाङ्करेपु कुरूते कण्ड्विनोदे मृगः। 
चश्चचन्द्ररिखण्डितुण्टघटनानिमकिनिर्मोचितः कि चायं पिबति प्रसुपत्तनकुरश्वापानिलं पन्नगः 
॥ १३ ॥ पृक्रानि प्रच्यवन्ते करमृकविरपिनामुच्छितानां फलानि स्मन्दन्ते राजरम्भाः फल- 
भरनमिता वाति मन्दानिलेऽपि । संटद्यन्ते विपाकच्युतमधुरफरव्याप्तमृटा रसाला मारेणा- 
मी फटानां युवतिकुचभरस्पधिनो नाच्किराः ॥ १४ ॥ 

राजनीतिः । 

राजा ॥ राजास्य जगतो वृदद्हतुद्धामिरसंगतः । नयनानन्दजननः शशाङ्क इव वा- 
रिपिः ॥ १ ॥ राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्या ततो धनम् । राजन्यप्तति रोकेऽसिन्कुतो 
भायौ कुतो धनम् ॥ २ ॥ धार्मिकं पाटनपरं परम्यक्परपुरंनयम् । राजानमभिमन्यन्ते प्रना- 
पतिमिव प्रजाः ॥ ३ ॥ पजन्य हव मूतानामाधारः एथिवीपतिः । विकलेऽपि हि पर्जन्य 
जीव्यते न तु भूपतौ ॥ ४ ॥ सदानुरक्तपरृतिः प्रजापाटनतत्परः । विनीतात्मा हि दृपति- 
भृयसीं श्रियमश्नुते ॥ ९ ॥ सपेदेवमयो राजा मनुना संमकीतितः । तस्मात्तमेव सेवेत न 
व्यटीकेन कर्हिचित् ॥ ६ ॥ सवेदेवमयस्यापि विशेषो मूपतेरयम् । शुभाशुभफरं सयो 

मा ----० ० 

१ अभ्ररसम्. २ पिवेति, ३ अन्नस्य. ४ सघृतस्य. ५. शानाम्. 
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<पादेवादान्तरे ॥ ७ ॥ बारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य ईति भूमिपः । महती देवता 
ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ यस्य प्रपरादे पद्मास्ते विजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति 
रोषे सवेतेनोमयो हि सः ॥ ९॥ अशुचिवेचनाद्यस्य शुचिर्भवति पूरुषः । शुचिश्चैवारचिः 
पद्यः कथं राजा न देवतप् ॥ १० ॥ निकटस्थं दहत्यमनिने तु दूरापसर्ितम् । कुं दहति 
राजात्निः सपरद्रग्यनान्धवम् ॥ ११ ॥ पात्रे लामी गुणे रामी मोगी परिजनै, सह । 
भावबोद्धा रणे योद्धा प्रभुः पशचगुणो भवेत् ॥१२॥ आक्षेपवचनं तस्य न वक्तव्यं कदाचन । 
अनुकूलं मियं चास्य वक्तम्यं जनसंसदि ॥ १३॥ इन्द्रासमुलं ज्वनात्मतापं क्रोधो यमा 
श्रवणाच्च वित्तम् । पराक्रमं रामजनादेनाम्यामादाय राज्ञः क्रियते शरीरम् ॥१४॥ उस्वाता- 
न्मतिरोपयन्कुमुमितांभरिन्वघून्व्ैयत्त्युचचान्रमयत्ततान्पमुदयनिवि्छषयन्पंहतान् । क्ुद्रान्क- 
ण्टकिनो बहिनिरसयरम्डानान्पुनः सेच्यन्माराकार इव प्रयोगनिपृणो राजा चिरं नन्दति॥ १९॥ 

सभासदः ॥ षर्मराखाथकृशलाः कुटीनाः सलयवादिनः । समाः शत्रौ च मित्रे चन्र 
पतेः स्युः समासदः ॥ १६ ॥ श्रुयध्ययनप्पन्ना धर्॑ज्ञाः सलवादिनः । राज्ञा पमाप्रदः 
कायौ रिपौ मित्रे चये पमाः ॥ १७॥ 

पुरोहितः ॥ वेदवेदाङ्गतचज्ञो जपहोमपरायणः । आशीर्वादपरो निलमेप राजपुरोहितः १८ 
धर्माध्यक्षः ॥ कुलशीलगुणोपेतः सवैधरमपरायणः । प्रवीणः प्रेपणाध्यक्षो धमीध्यक्षो 

विधीयते ॥ १९ ॥ 
वेद्यः॥ आर्ुवैदकताम्यासः सर्वषां मरियदर्सनः। आयञीटगुणोपेत एप वेद्यो वरिधीयते९० 
मन्त ॥ मन्त्रतन्नापितप्रीति्दशकाटोचितस्थितिः । यश्च राज्ञि मवद्रक्तः सोऽमाल्ः 

एयिवीपतेः ॥ २१ ॥ स ॒द्यमाल्ः सदा श्रेयान्काकिनीं यः प्रवधयेत् । कोशः कोशवतः 
माणाः प्राणाः प्राणा न मृपतेः ॥ २२९ ॥ कमण्डलृपमोऽमात्यस्तनुल्यागो बहुग्रहः । पतिः 
रक्षणो मूर्खो दरिद्रः किवराय्कः ॥ २३ ॥ माप्ताथग्रहणं द्रव्यपरिव्तोऽनुरोधनम् । उ- 
पक्षा बुद्धिरीनतं भोगोऽमाल्स्य दूषणम् ॥ २४ ॥ खदेशनं कुलाचारं विशुमथवा 

शुचिम् । मन्तरत्तमव्यनिनं व्यभिचारविषनितप् ॥ २९ ॥ अधीतत्यवहारत्तं मौलं स्यातं 
विपश्चितम् । अथम्योत्पादकं चैव विदध्यान्मन्विणं टेपः ॥ २६ ॥ अन्तःपारेरकृषिकिर- 
च्छदिः सुपरीतितैः । मन्तरिभिधायते राज्यं सूम्तम्भेरिवि मन्दिरम् ॥ २७ ॥ संग्रहं नाकु- 
टीनस्य सषैस्येव करोति यः| म एव शध्यते मन्त्री सम्यगारुडिक्रो यथा ॥ २८ ॥ 
षष्टो ब्रूते न सलं यः परिणामे सुखावहम् । मन्त्री चेतमियवक्ता स्याक्रेव्छं म सपु 
सृतः ॥ २९. ॥ मृतं व्यम्निनं हुव्धमप्रगल्मं॑भयाकृदप् । करूरमन्यायकतीरं नाधिपे 
नियोजयेत् ॥ ३० ॥ दूरादर्थ घटयति नवे दूरतश्रापदव्दं लका भूयो मवति निरतः 
सत्सभारजजने- । मन्दं मन्दं रचयति पदं लोकचित्तानुवृत्या कामं मन्त्री कविर मदा 

“~~--------- ~~ ,~-~ ण ~ =-= न 9 र 

१ न अकरुठीर, (पक्षे) नकरवेस्मीकं तू ठीनस्य. 
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वेदभरिरमक्तः ॥ ३१ ॥ शाख्ञः कपयानुप्ारुशलो वक्ता न च क्रोधनस्तुल्यो मि 

रपरे चरितं टैव दत्तो्तरः । ीवान्पारयिता शटान्न्यथयिता धरम्येऽतिरोभा- 

न्वित दविभीवे परतत्वबद्हदयो राज्ञश्च कोपापहः ॥ ६९ ॥ 
सेनापतिः ॥ समस्तनीतिशाखन्नो वाहे पूनितश्रमः । शोयवीयगुणोपेतः सेनाध्यक्षो 

विधीयते ॥ ६३ ॥ शूरोऽथशाखनिपुणः रतशाखकमा सङ्कामकेङिचतुरश्र तुरङ्गयुक्तः । 
मर्ुमिदेदावशगोऽमिमतश्च तन्त्रे सेनापतिर्मरपते्िजयागमाय ॥ ३४ ॥ 
` गजाः ॥ यतः सलं ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो धनम् । यतो रूपं ततः शीं यतो 
नागास्ततो जयः ॥ १९ ॥ यतो गनेधिना राज्ञां राज्यश्ोभा न जायते । जयप्रतापौ सै 
न्यस्य र्षा तस्मादिहोच्यते ॥ १६ ॥ यददवनमपिहं च यदद्वाटूमपाथिवम् । यद्वच्छोये- 
मरं तु तद्वतैन्यमङुजरम् ॥ ३७ ॥ भाकारगोपुराध्रकपारोदाटनादिषु । मज्जने मदने 
चैव नागा वजोपमाः स्पृताः ॥ ३८ ॥ दारनाटा्ितमुखः कोऽन्यः शक्तः परं गजात् । 
हन्तुं पराकारमुन्मथ्य रथांश्च नरकुञ्रान् ॥ ३९ ॥ एकडक्तिपमरहारेण प्रियतेऽश्वो नरोऽपि 
च । महेच्छं प्रहाराणां महायुद्धेषु वारणः ॥ ४० ॥ क्रीष्ठासु च नरेन्द्राणां जहे पुष्पि 
तपङ्कने । स्पयन्ति गजा हस्तैटे्रपुप्करपुप्करेः ॥ ४१ ॥ स्ियोऽवतारयन्तयेते मृण्मया 
इव निश्चराः । नास्ति हस्तिप्तमो बन्धुनौस्ति हस्तिपमः सखा ॥ ४२ ॥ चरन्ति येषां न 
रातं गजेन्द्राः पुरः प्रयाणे बत शैटतुल्याः । वाञ्छन्ति चैवं विजयं कथं ते राजेति शब्दं 
च कर्थं ठमन्ते ॥ ४३ ॥ रक्षनि पक्षं मुदिताः खकीयं मभ्रन्ति पन्यं कुपिताः परेषाम् । 
मराणेरपीच्छनिति हितं प्रभृणां गजैः समानं क वटं बहीयः ॥ ४४ ॥ सैन्योत्तारणतो धुनीषु 
सततं यो वारििन्धायते यो मश्नन्परितिः परोद्धतबटं युद्धेषु योधायते । यः सीयक्षितिना- 
थरक्षणविधो प्रोचेकदुर्गायते स प्रत्नैिजिगीपुमिगेनगणः कैः पारथिरर्नेऽ्ध्यिते ॥ ४९ ॥ 
मातङ्केरथ येभहेन्द्रमवनं पृण्याधिकं जन्यते येः स्यामेरपि सवैटोकमरिता कीरिः पिता त- 
न्यते । येर्मत्तेरपि संगरे रिपुमदः शोपं समानीयते तेऽमी भाग्यवतः मरयान्ि परतः स्तम्बे- 
रमा भूपतेः ॥ ४६ ॥ चीत्करिनाशयन्तः खपतिमरमनो मोदयन्तो मदाच्याः प्रौ: सङ्गा- 
मीमनि खवल्बहट्तां बादमादोकमानाः । शुण्डादण्डप्रहरिः परममपि बं कम्पयन्त 
परेषां येषां स्वै गजेन्द्रा मुवि पिजयविधौ ते मता भूमिपालाः ॥ ४७ ॥ सेतुं संभेदयन्तो 
बटविकटभटमरोन्नति त्रोदयन्तः पराकारं दारयन्तः परमनसि परां भीतिमृत्पादयन्तः । व्यूहं 
विद्रावयन्तः सुधनमपि वनं हेल्योत्पाटयन्तो येषामाजो गजेन्द्राः खलू धरणिमुजां तजयः 
सिद्ध एव ॥ ४८ ॥ तावद्रजेन्ति वीर्यात्परनिधनविधौ युद्धमध्येऽपि धीरास्तावद्धावन्ति वेगं 
परमपि दधतः संमुखीनास्तुरद्गः । शुरारूढः सुसजो मदमुदितमना मानिमानं विधुन्वन्या- 
वन्नायाति कोपात्छृतविविधरवाटोप एकोऽपि नागः ॥.४९ ॥ 

तुरगा; ॥ अश्वा यस्य जयस्तस्य यस्याश्वास्तपंय मेदिनी । अश्वा यस्य यास्तस्य 
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थस्थाश्वास्तस्य काञ्चनम् | ९० ॥ निपत्य युधि केन मिषतां सवैषन्विनाम् । शत्रं निहल्य 
` याद्येकः शुरो वाजिपरमावतः ॥ ९१ ॥ श्राखरमिन्नदेहोऽपि श्रान्तोऽपि गुरुभारतः । न 
मुञ्चति रणे नाथमतः कोऽन्यो हयात्सुहत् ॥ ९२ ॥ दूरस्थोऽपि वरी श्न शेते रजनी 
ष्वपि । तस्य भीत्या गृहे यस्य हरयो वेगवत्तराः ॥ ५१ ॥ न गजेन नरैः कार्यं पिद्धिम- 
म्येति मृमृताप् । तथा निमेषमात्रेण यथा वाहैः पुमाधितैः ॥ ९४ ॥ राज्यं शतक्रतुसमू- 
द्विसमानमश्ैरश्वैः श्रियः सकलकामदुधा भवन्ति । अश्रर्शांि विपुलानि समु्परनि 
नवैः भ्रयानिि सदङ्षलमिभादयोऽपि ॥९९॥ तीष्णाग्रहेतिहतिभिः सृतरोकदन्तं चश्चत्करा- 
लकरवाखवि्धिताङ्रिम् । कोऽन्यो विहाय हयमावहजातमृपराणमरयाणप्मयेऽवतुमीडमीशः 
| ९६ ॥ पादाः कन्दुकवस्स्थितिश्च गिरिवद्धेषारवो मेघवन्नेत्रे नीर जवजनवः पवनवच्चास्फा- 

लनं सिंहवत् । विन्यामो नयवन्मृखं"कुलवधृव्रन्दुवदाजिनो यस्य क्षोणिमुनो विदस्तदितरे 
साप्राज्यमूरवीतटे ॥ ५७ ॥ 

सङ्गः ॥ सद्गाहक्षमीस्तथा राज्यं यशः खङ्खादवाप्यते । खद्ाेरिविनारं च यततात्तम- 
भिदध्महे ॥ ९८ ॥ यस्मिन्सङ्गे रारीरं प्रतिफटति यथा खद्राजोऽभिबन्यो बन्योऽयं देव- 
ृन्देरपि यदि स मवेदै्धचन्द्रोपपन्नः । नानावर्णयैतश्चेत्म भवति दरपतेः शतरुनारेकरैतुः मे- 
तुकष्मीप्रवाहे निखिररिपकटध्वंसने धमकेत्ः ॥ ५९ ॥ 

सैन्यम् ॥ मथमं युदधकारितवं समरतवटपाटनप् । दिव्बागयोधोधितवं पत्तिकमं प्रचक्षते 
॥६०॥ सखभावशूरमखन्नमविरक्तं जितश्रमम् । प्रसिद्धक्षत्रियपरायं बलं श्रेष्ठतमं त्रिदुः॥६१॥ 
वरमद्य सारं न बही मृण्डमाल्िका । कुयादप्तारभद्नो हि सारभङ्गमपि म्फुयम् ॥ ९२ ॥ 

दुग ॥ न गजानां सहस्रेण न रकेण च वाजिनाम् । तथा सिध्यन्ति कार्याणि यथा 
दगेप्रमावतः ॥ ६३ ॥ अदुर्गो विषयः कस्य नरैः परिभवास्पदम् । अदुर्गोऽनाश्रयो राजा 

पोतच्युतमनुप्यवत् ॥ ६४ ॥ विषहीनो यथा नागे मदहीनो यथा गजः । सर्वषां वदयतां 
याति दुर्गहीनस्तथा रेपः ॥ ६९ ॥ शतमेकोऽपि संधत्ते भराकरारस्थो धनुधैरः । तम्मादूर्ग 
मरदंसन्ति नीतिविदो जनाः ॥ ६६ ॥ एकः रातं योधयते मराकारस्थौ धनुधरः । रतं 

सहानि तथा सहं रक्षमेव च ॥ ६७ ॥ दृगाणि राज्ञा कार्याणि म॒जछानि ददानि 
च । द्रव्यमन्नं च तेप्वेव स्थापनीयं प्रयत्नतः ॥ ६८ ॥ 

दूतः ॥ मेधावी वाक्पटः राज्ञः परनित्तोपटक्षकः । धीरो यथोक्तवादी च एप दृते 
विधीयते ॥ ६९ ॥ उद्यतेप्वपि रशखेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवावध्यभावेन यथास्य 
हि वाचकः ॥ ७० ॥ मक्तो गुणी शुचिदंक्षः प्रगस्मोऽव्यसनी क्षमी । बाह्मणः परममेन्ञा 

दूतः स्यात्मतिमानवान् ॥ ७१ ॥ साकारो निःरछटो वामी नानाशास्रविचक्षणः । परचि- 
त्तावगन्ता च राज्ञो दृतः सर इष्यते धुते ॥ नियोगिमिविना राज्यं नास्ति भूपे हि केवले । 
तस्मादमी विधातव्या रक्षितव्या. (रतः ॥ ७६ ॥ 
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भाण्डागारी ॥ प्रवीणो वाक्यटधीमान्लामिमकतश्र नित्यशः । अहुब्धः प्रल्यवादी च 
माण्डागारी स॒ इष्यते ॥ ७४ | 

ठेखकः ॥ सकृदुक्तगृहीतर्थो रगरहस्तो जितेन्द्रियः । शब्दशाखपरिज्ताता एष रेखक 
हृष्यते ॥ ७५ | | 

प्रतीहारी ॥ दद्गिताकारतच्लक्नो बरुवान्मियदशेनः । समयज्ञ: खामिभक्तः मरतीहारी 
प हृष्यते ॥ ७६ ॥ 

सूपकारः ॥ पुतरपोतरगुणेपेतः शाखन्ञो मृष्टपाचकः । ु रश्च कडिनश्चैव सूपकारः स 
दृष्यते ॥ ७७ ॥ 

चाराः ॥ मवेत्लपरराष्राणां कार्याकार्यावरोकने । चारचधुरमहीमीस्य नास्यशच 
एव सः ॥ ७८ ॥ | 

अन्तःपुरषरगाः ॥ काणाः कुव्जाश्च पष्डाश्र तथा व्दाश्र पङ्गवः । एते चान्तःपुरे 
निलयं नियोक्तव्याः क्षमामृता ॥ ७९ ॥ 

श्चियः ॥ पक्तान्नमिव राजेन्द्र पवेमाधारणाः खियः । परोक्षे च समक्षे च रक्षितव्याः 
परयततः ॥ ८० ॥ सूकषमेभ्योऽपि प्रपङ्गेभ्यो रकया नार्यो हि सदौ । द्वयोररिं कुलयोः 
रोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ८१ ॥ 

महिषी ॥ महिष्या हृष्टया मान्यं गृहकर्थषु दक्षया । सुसंस्तोपस्करया व्यये चामु- 
हस्तया ॥ ८२ ॥ 

भूयाः ॥ ब्रूनामप्यप्ाराणां पमृदायो हि दारुणः । राज्ञा भृत्याः प्रकतव्यास्ते हि 
सवक्रियाक्षमाः ॥ ८३ ॥ तृणेरगेष्ठयते रज्जुस्तया नागो दि बध्यते । एवं ज्ञाला नरेन्द्रेण 
मृखाः काया विचक्षणाः ॥ ८१ ॥ न तिना पावो मृदयैमे भृत्याः पाथिवं विना । तेषा 
च म्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ८९ ॥ भृतयेविना स्वयं राना लोकानुगरहकार्थपि | 
मयुवेरिव दीपतंुम्तेनस्यपि न शोमते ॥ ८६ ॥ अरैः संघाते नाभिर्नाभौ चाराः भति- 
छिताः । स्वामिपरेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं मवत ॥ ८७ ॥ शिरमरा विशता नित्यं तथा ल्नेहेन 
पाठिताः । केशा अपि विरज्यन्ते निगनेहाः कि न सेवकाः ॥ ८८ ॥ ताडितोऽपि दुसु- 
कोऽपि दण्डितोऽपि महीमृना । न चिन्तयति यः पापं स भृत्योऽर्हो महीमुनाम् ॥ ८९ ॥ 
योऽनाहूतः समभ्येति द्वारे तिष्ठति सर्वदा । ष्टः सलं मितं नुते स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् 
॥ ९० ॥ अनादिष्टोऽपि मृपस्य दष्ट हानिकरं च यः । यतते तस्य नाशाय स भृत्योऽर्हो 
महीभृनाम् ॥ ९१ ॥ न शुधा पीडते यम्तु निद्रया न कदाचन । न च शीतातपायश्च स 
मृखोऽ्ौ महीमुनाम् ॥ ९२ ॥ श्रुता प्ाङ्गामिकीं वार्ता भविष्यां खामिनं प्रति । प्रस- 
तास्या मसत स मृखोऽो महीमुनाम् ॥ ९३८ करीम बृहि समायाति शदछपक्च इो- 
इराट् । नियोगसंस्थिते यस्मिन्स मृ्योऽहो महीमुनाएम्य २४ ॥ सीमा संकोचमायाति कहौ 
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` चम इवाहितम् । स्थिते यसििन्स तु लयाज्यो गर्यो राज्यं समीहता ॥ ९९ ॥ खाम्यादि- 
्टस्तु यो भृत्यः समं विषममेव च । मन्यते न स संधार्यो मूमुना मृतिमिच्छता ॥ ९६ ॥ 
खाम्यदशात्सुभयस्य न भीः संजायते कचित् । मविरेन्मुखमाहेयं दुस्तरं वा महार्णवम् 
॥ ९७ ॥ पारप मुखरं करूरं स्तन्धं व्यप्तनिनं शठम् । अप्र॑तृष्टममक्तं च त्ेदरत्यं नराधिष 
॥ ९८ ॥ सखाम्युक्त यो न यतते स॒ मृत्यो भल्यपाकः | तञ्जीवनमपि व्यथमनागटक- 
चाविव ॥ ९९ ॥ द्धिजा अपि न गच्छन्ति यां गति नैव योगिनः | खाम्यर्थभं संलनन्मा- 
णास्तां गति याति सेवकः ॥ १००॥ राजा तुष्टोऽपि भृत्यानां मानमात्रं प्रयच्छति । तऽपि 

संमानमात्रेण माणैः प्रत्युपकुवते ॥ १०१ ॥ साराप्रारपरिच्छत्ता स्वामी मलस्य दुटमः। 
अनुकूटः शुचिदक्षः प्रभोभल्यो हि दुटेभः ॥ १०२ ॥ 

लानम् ॥ स्लानं नाम मनःप्रसादजननं दुःखप्विध्वंमनं रोचस्यायतनं मलापहरणं पंव- 
धनं तेजप्तः । रूपोदयोतकरं गदभरशामनं कामागरिमंदीपनं नारीणां च मनोहरं श्रमहरं स्नाने 
देते गुणाः ॥ १०३ ॥ 

ताम्बुलम् ॥ ताम्बरूं मुखरोगनारि निपुणं सवधन तेजसो नित्यं जाठरवदशृद्धिजननं 
दुगैन्धदोषापहम् । वक्रीरंकरणं प्रहपजननं विद्धन्रुपाग्र रणे कामस्यायतनं समुद्रवकरं रक्ष्या 
सुखस्यास्पदम् ॥ १०४ ॥ 

रख्धारणम् ॥ दृष्टाविनीतरात्रृणां मयकदरनधुसंनिमम् । शाखधारणमोजस्यं रकषोवि- 
युद्रहापहम् ॥ १०९ ॥ 

छच्रधारणम् ॥ वपौनिलर नोषमहिमादीनां निवारणम् । राग्यटक्ष्या गृहं भ्यं चप्यं 
छत्रधारणप् ॥ १०६ ॥ 

चामरम् ॥ चामर श्राकरं देव्य राभ्यशाभाकर् परम् । 

सिहासनम् ॥ पिहाप्रनं सुखेश्वय॑करं रोकानुरजनम् ॥ १०७ ॥ 
मरालाधारणम् ॥ सूमनोवररत्नानां धारणं रिन्यरूपद्छत् । 
चन्दनठेपः ॥ पापलक्षमीपररामनं चन्दनाद्यनुटेपनप् ॥ १०८ ॥ 

ग्रगया ॥ मेदरेदरुशोदरं रघु मवत्युत्थानयोग्यं वपुः सखानामपि रक्ष्यते विकृतिम- 
चित्तं भयक्रोधयोः । उत्कषः स॒ च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति टक्ष्य चटे मिश्येव व्यप्नं 
वदन्ति मृगयामीदटण्िनोदः कुतः ॥ १०९ ॥ 

कटकप्रयाणम् ॥ वाजी चारुगतिः राशा ङ्गधवदं छत्रं प्रिया ठतः म्रोतुद्रस्तनमण्डला 

विजयिनो मृद्याः पुरः पञ्पाः । ताम्बृटं मधुरं सखा सुचतुरः संपद्यते चेत्पथि पराहुम्तत्कट- 

कप्रयाणमितरत्ाणप्रयाणं बुधाः ॥ ११० ॥ 

उपवनानि ॥ नवं वयो हारि." , नाः ससी कलानित्करवहकीसनः । धनं दि 
------ ०० 

१ कुत्सितमृल । (ति. 
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सर्व विफटं ससैषिणो विना विहारोपवनानि म॒पतेः ॥ १११ ॥ पुंसां सैसुसैकसाधनफलः ` 

सैन्दयगर्ोदरक्रीडारोरविलासिनीजनमनःस्फीतपमोदावहाः । गुजदङ्गविनिद्रपङ्कनमरस्फा- 

रोसदीधिकायुक्ताः सन्ति गृहेषु यस्य विपृारामाः स एथ्वीपतिः ॥ ११२ ॥ 

(तरवः) ॥ बहमि्ेत क्रि जातैः पुत्रधर्माधर्वजितेः । वरमेकः पथि तरुय॑त्र विश्रमते जन 
॥ १ १३॥ दशकृपसमा वापी दङवापीसमो हदः । दशहदसमः पूत्रो दशपृत्रसमो दमः ॥११४॥ 

नीतिः ॥ मुमा परुषा राजन्सततं मियवादिनः । अम्नियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता 
च दुम: ॥ ११९ ॥ यः कुलामिजनाचाररतिशुद्धः प्रतापवान् । धार्मिको नीतिकुश्षरः प 
खामी युज्यते मृवि ॥ ११६ ॥ प्रजां संरक्षति रपः सा वधैयति पाथिवम् । वधैना्रक्षणं 
श्रेयम्त्नालेऽन्यत्सदप्यमत् ॥ ११७ ॥ आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्  ततोऽमा- 
त्यांस्ततो मू्याम्ततः पुत्रास्ततः प्रजाः ॥ ११८ ॥ र्ति धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे 
समाः । लोक्रास्तमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ११९. ॥ रृषाणां च नराणां च केवट 
तल्यमूिता । आधिक्यं त क्षमा ेयैमाज्ञा दानं पराक्रमः ॥ १२० ॥ प्रजां न रञयेद्यसत 
राजा रक्षादिमिर्गणेः। अनागटस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकरम् ॥ १२१ ॥ अजामिव प्रजां 
हन्या्यो मोहात्टथिवीपतिः। तस्येका जायते तृ्िद्धितीया न कथंचन १। १२२॥ प्रनापीड- 
नपंतापात्समद्रतो हतादानः । राज्ञः कलं श्रियं प्राणान्नाद्ग्ध्वा विनिवततते ॥ १२६ ॥ यथा 
बीनाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिवधितः । फलप्रदो भवेत्काटे तदोकः सुरक्षिताः ॥ १२४ ॥ 
निजवपीहितक्तेहा बहुभक्तननानिताः । सुकाला इव जायन्ते मजापृण्येन मभृतः ॥ १२९ ॥ 
यदि न स्यान्नरपतिः मम्यङ्ता ततः म्रना। अकणेधारा जलधौ विष्धवेतेह नौरिव 
॥ १२६ ॥ प्रतिः सखामिनं लका समृद्धापि न जीवति । अपि धन्वन्तरसिविद्यः कि क- 
रोति गतायुषि ॥ १२७ ॥ नरेे जीवोकोऽयं निमीरति निमीरति । उदेत्युदीयमाने च 
रवाविव सरोरुहम् ॥ १२८ ॥ रिरण्यधान्यरत्नानि गजेन्द्राश्चापि वाजिनः । तथान्यदपि 
य्किचित्मनाम्यः स्यान्महीपतेः ॥ १२९ ॥ मा तात साहसं कार्षीविभेमवेमागतः । 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयेये ॥ १३० ॥ मा चं तात बडे स्थला बाधिष्ठा 
दुवेलं जन् । नहि दुबट्दग्धानां कटे किचित्मरोहति ॥ १६१॥ यानि मिथ्यामिमूतानां 
पतन्त्यश्रूणि रोदताप् । तानि संतापकान्न्ति सपुत्रपरुबान्धवान् ॥ १३२ ॥ मा तात संप- 
दामग्रमारूोऽस्मीति विश्वमीः । द्रारोहपरिभ्रशविनिपातो हि दारुणः ॥ १३३ ॥ कितवा 
यं मदोसन्ति यं परंसन्ति चारणाः । य॑ प्रौप्तन्ति बन्धक्यः स पाथं पुरुषाधमः ॥१३४॥ 
राजानो यं प्रशंसन्ति य॑ प्रशसन्ति वै द्विजाः । माधवो यं प्रदंसन्ति स पार्थं परुषोत्तमः 
॥१३९५॥ प्रज्ञागततरारीरस्य किं करिप्यन्ति संहताः । गरहीतहस्तछत्रस्य वारिधारा हृवारय 
॥ १६६ ॥ कोऽत्रे्यहमिति वृयात्सम्यगादशयेति च । आज्ञामवितथां कुयाद्यथाशक्ति 

-------------------~ नणयय ~ -- - 

१ टतिस्य, २ सतिसप्तमी 
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महीपतेः ॥ १२७ ॥ अस्ेच्छतिमान्माज्ञदछायेवानुगतः सदा । आदिष्टो न विकल्पेत स 
राजवप्तति वमेत् ॥ १३८ ॥ अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् । पराप्रयाद्ुद्दयवन्ञान- 
मपमानं च शाश्वतम् ॥ {३९ ॥ कि मक्तेनाममर्थन कि रशाक्तेनापकारिणा । भक्तं शक्तं 
च मां राजच्नावन्ञातुं चमह॑सि ॥ १४० ॥ जनं जनपदा नित्यमचयन्ति दृपाजितम् । त्र. 
णावमतो यस्तु स सर्वैरवमन्यते ॥ १४१॥ नानिविद्य परकुर्वीत मतैः किचिदपि खयम् । 
कायमापत्मतीकारादन्यत्र जगतीपतेः ॥ १४२ ॥ अतिम्ययोऽनवक्षा च तथार्जनमधमेतः । 
मोक्षणं दूरसंस्थानं कोषव्यसनमुच्यते ॥ १४३ ॥ क्षिप्रमायमनारोच्य व्ययानश्च खवान- 
या । परिक्षीयत एवापर धनी वैश्रवणोपमः ॥ १४४ ॥ यो यत्र कुशलः कार्येतं तत्र 
विनियोजयेत् । कर्मलदएटकमा यः राखघन्ञोऽपि विमृह्यति ॥ १४५ ॥ एफ हन्यान्न वा 
हन्यादिपरमक्तो धनुप्मता । वृदधि्ुद्धिमता युक्ता हन्ति राष्ं सनायकरम् ॥ १४६ ॥ न त- 
च्छसैने नगिन्द्रेन हयेन च पत्तिमिः । कार्यं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रमाथिनम् 
॥ १४७ ॥ दुयोधनः समर्थोऽपि दुर्मन्त्री प्रख्यं गतः । राज्यमकश्चकारोचचेः सुमन्त्री चन्द्र 
गुप्तकः ॥ १४८ ॥ अदणन्चपि बोद्धव्यो मन्तिः एथिवीपतिः । यथा सवदोपनाशाय 
विदुरेणाम्बिकामुतः ॥ १४९ ॥ समा वान प्रवेष्टव्या वक्तप्यं वापमञ्सम् । अत्रु्रचिब्रुः 
वन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १५० ॥ तस्मात्मभ्यः सभां गल्ला रागद्धेपत्रिवनितः | 
वचम्तथाविधं वरयाद्यथा न नरकं त्रनेत् ॥ १९१ ॥ माता पिता गुरुभ्राता मार्या पुत्रः 
पुरोहितः । नादण्व्यो नाम राज्ञोऽस्ि सधर्म योन तिष्ठति ॥ १९२ ॥ विदोधगेन्मरी- 
पाटो मन्तिशा्यमरोपतः । अयुक्तो नाहति स्थातुमस्यां मन्तररहम्यवित् ॥ १५३ ॥ पृण 
भिद्यते मैन्त्रश्तुःकणेः स्थिरो मवेत् । द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति॥ १९१॥ 
त्रिविधाः पुरुषा राजच्रत्तमाधममध्यमाः । नियोजयेत्तथततांसिविधरेप्वपि करमेमु ॥ १९९ ॥ 
तुल्यार्थं तुल्यप्राम्यं सर्वज्ञं म्यवप्रायिनप् । अधराञ्यह्रं भृत्यं यो न हन्यात दन्य 
॥ १९६ ॥ निविदरोषो यदा राजा समं मृत्यु तिष्ठति । तत्रोद्यमसमथीनामृत्साहः परिही- 
यते ॥ १९७ ॥ प्रप्रादो निप्फटो यस्य यस्य क्रोधो निरथकः । न तं राजानमिच्छनिि 
पण्टं पतिमिवाद्भनाः ॥ १५९८ ॥ अविवेकिनि भूपाटे नर्यनिति गुणिनां गुणाः । प्रवामर- 
धिके कान्ते यथा साध्व्याः स्तनीच्चतिः ॥ १९९ ॥ न कश्चिचण्डकोपानामात्मीयो नाम भ- 
मृताम् । होतारमपि रजुहन्तं दहत्येव हुताशनः ॥१६०॥ चक्रं मेव्यं दपः मभ्य न मेव्यः 
केव दपः । पर्य चक्रस्य माहात्म्यं प्रसिण्डः पात्रतां गतः ॥ १६१॥ यम्मिन्नेवाथिकं 

चक्षरारोपयति पाथिवः । कुटोनो दाकुीनो वा प श्चियो माजनं भवेत् ॥ १६२ ॥ रत्नि 
मातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्तिणि । पुरोहिते प्रतीहार समं वर्तत राजवत् ॥ १६३ ॥ 
“पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवृदितं । एतानि युक्तया सेवेत प्रसङ्गो ह्यत्र दोपवान् 

१ मेदं प्राप्रोति. सषा ज्ञानविपर , (पीति भावः, २ विचागः, ३ प्राम. ४ द्ोमक्तागम. 
२९ 
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॥ १९४ ॥ आयाच्चतुर्थभागेन व्ययकर्म परवरमेत् । ममृततेच्दीपो हि चिरं भद्राणि परयति 
॥ १६९ ॥ कर्मणा मन्ता वाचा चश्षुषापि चतुर्विधम् । प्रसाधयति टोकं यस्तं रोको तु 

परपीदति ॥ १६६ ॥ संमोजनं संकथनं संमश्नोऽथ समागमः । ज्ञातिभिः स॒ह कायांणि न 

विरोधः कदाचन ॥ १६७ ॥ प्दोः परिभवो निलयं वैरं तीक्ष्णस्य नित्यशः । उत्सृज्य 

तद्भयं तस्मान्मध्यां वृत्ति समाश्रयेत् ॥ १६८ ॥ अवृहधिमाश्चितानां च कषन्तत्यमपराधिना- 
म् | नहि सर्वत्र पाण्डित्यं मुलमं पुरुषे कचित् ॥ १६९ ॥ किमप्यसाध्यं महतां पिदि- 

मेति ल्धीयमाम् । प्रदीपो मूमिगेहान्तध्वान्तं हन्ति न मानुमान् ॥ १७० ॥ अरावप्युचितं 
कार्यमातिथ्यं गृहमागते । ठैन्तमप्यागते च्छायां नोपसंहरते द्रुमः ॥ १७१ ॥ अगाधह्दया 
मृपाः कृपा इव दशपदा । धरटका गणिनो नौ चेत्कथं रभ्येत जीव॑नम् ॥ १७२ ॥ कथं 
नाम न सेव्यन्ते यत्तः परमेश्वराः । अचिरेणैव ये तृष्टाः पूरयन्ति मनोरथान् ॥ १७३ ॥ 
भोगिनः ंञ्चकासक्ताः कराः कुटिलगामिनः । सुदृष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव 

॥ १७४ ॥ अकरम्मद्ेष्टि यो वक्तमाजन्मपरिसेवितम् । नैम्यं ने सुचियेस्य त्याज्यो दृष 
इवापुरः ॥ १७९ ॥ सुगन्धं केतकी पुष्पं कण्टकः परिवेष्टितम् । यथा पुष्पं तथा राजा दु 

जनेः परििष्टितः ॥ १७६ ॥ असत्मदापः पारुष्यं पेशुन्यमरतं तथौ । चत्वारि वाचा रा- 
जन्द्र न जल्येन्नेव चिन्तयेत् ॥ १७७ ॥ प्राज्ञे नियोज्यमाने तु सन्ति राज्ञखयो गुणाः | 
यराः स्वगेनिवासश्च विपृटश्च धनागमः ॥ १७८ ॥ मूर्खे नियोञ्यमाने तु त्रयो दोषा मही- 
पतेः | अयशश्राभनारश्च नरके गमनं तथा ॥ १७९ ॥ इदमेव नरेन्द्राणां सर्गद्वारमन- 
गृटप् । यद्रात्मनः प्रतिज्ञा च प्रजा च प्रिपास्यते ॥ १८० ॥ मन्त्रौ योध इवाधीरः 
सवेङ्गः संवरैरपि । चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो मेदशङ्भया ॥ १८१ ॥ आत्मोदयः पर- 
ग्टानिद्धयं नीतिरितीयती । तदूरीछत्य ठतिमिवाचस्पत्यं प्रतायते ॥ १८२ ॥ तप्तियोगः 
परेणापि महिम्ना न महात्मनाम् । पूरणश्न्द्रोदयाकाद्ी दृष्टान्तोऽत्र महाणैवः ॥ १८३ ॥ 
बद्धिराखः प्ररृयङ्गो वनमंदरतिकवुकः । चारेक्षणो दृतमुखः पुरुषः कोऽपि पाथिवः 
॥ १८४ ॥ तेजः क्षमा व्रा नैकान्तं काटन्तस्य महीपतेः । नैकमोजः ममाद वा रममाव- 
विदः कवेः ॥ १८९ ॥ कृतापचारोऽपि परैरनाविष्डतविक्रियः । अपाध्यः कुरुते कोपं प्राप 
काठे गदो यथा ॥ १८६ ॥ मृदव्यवहितं तेनो भोक्तुमथौन्कस्पते । प्रदीपः स्नेहमादत्ते 
दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ १८७ ॥ नाटम्बे दैष्टिकतां न निषीदति पौरुपे । शब्दार्थो सत्क 
विरिव हयं विह्धानपक्षते ॥ १८८ ॥ स्थायिनोऽ् प्रवतेन्ते भावाः संचारिणो यथा । रस- 
सथेकस्य मृयापस्तथा नतुमहीमेतः ॥ १८९ ॥ तन्त्रावापविदा योगरमण्डटान्यधितिष्ठता । 

१ करायनराधकराः; दक्ष) कुम्भाः. २ गुणवन्तः; (पक्षे) रज्जुयुत्ताः. ३ जीवनोपरायमतं द्रव्यम्; (क्ष) 
उदृक्रम्. ४ विलामिनः ; (पक्ष) भोगवन्तः. + कवचम्; (वक्ष) मपकरञुकम्, ९ विचारः; (पक्षे) शा कगदिः, ७ सर्पाः, ८ सेवकम्; (पक्ष) ओदनम्, ९ रोगी \ 
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सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥ १९० ॥ करम्रचेयामृत्ङ्गः मभुराक्ति प्रधीय- 
सीम् । प्रज्ञाबलबृहन्मृलः फरव्युत्साहपादपः ॥ १९१ ॥ प्त दोषः सरचिवस्येव यदसत्कु- 
र्ते दपः । याति यन्तुः मरमादेन गजो व्याटलवाच्यताम् ॥ १९२ ॥ न सर्षम्य मुषे 
रक्तं न दष्टस्य कटेवरे । न प्रजाप न भृपादे धरे दृरभिक्रारिणि ॥ १९६ ॥ यद्यपि क्षि 
तिपालानामान्ञा मवत्रमा खयम् । तथापि शासखदीयेन चरत्येव मनिः माम ॥ १९४ ॥ 
असाध्यमन्यथा दोषं परिच्छिद्य दारीरिणाम् । यथा वद्यस्तथा राना शस्रपाणिर्िपह्यति 
॥ १९९ ॥ जातमात्रं न यः शत्रुं व्यापि वा प्रदामं नयेत् । भतिषृष्टाङ्गयुक्ताऽपि म प- 
श्रा्तेन इन्यते ॥ १९६ ॥ पातकानां समस्तानां ह पर तात पातके | एके दःमचिवा राजा 
हितीयं च तदाश्रयः ॥ १९७ ॥ राजा संपत्तिहीनोऽपि मेव्यः मेव्यगुणाश्रयः । मवत्या- 
जीवनं तस्मात्फलं काटन्तरादपि ॥ ‰९८ ॥ म॒ जयी वरमातङ्घ यस्य तस्यासि मेदिनी । 
कोशो यस्य सुदुधर्पो दूर्मम्तस्य सुदुर्जयः ॥ १९९ ॥ पूर्णः पचेद्र शोभा स्यादयारयो- 
षिताम् । पराक्रमेण दानेन राजन्ते राजनन्दनाः ॥ २०० ॥ यं य दपोऽनुरागेण संमानः 

यति संसदि | तस्य ॒तभ्योत्सारणाय यतन्ते राजवछछमाः ॥ ६५०१ ॥ व्राह्मणः क्षत्रियो 
बन्धुनीधिकारे प्रशस्यते । बराह्मणः सिद्धमप्य्थं कृच्छ्रेणापि न यच्छति ॥ २०२९ ॥ नि 
युक्तः क्षत्रियो द्रभ्ये खङ्गं देये भ्रुवम् । पवस्व ग्रसते बन्धुराक्रम्य त्तातिमावतः॥२०३॥ 
अपराधेऽपि निःशङ्खो नियोगी चिरसेवकः । म खामिनमवन्ञाय चरेच निरवग्रहः ॥६०४॥ 
उपकतीषिकारस्थः सापराधं न मन्यते । उपकारं भ्वजीकृत्य सवमेवावटुम्पति ॥ २०९ ॥ 
ञज्नामङ्गकरानाना न क्षाम्येत्तपुतानपि । विरोपः कोऽनुरागस्य राजचित्तगतस्य च 
॥ २०६ ॥ तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः दात्रुम्यो दपवह्छमात् । दपतिनिनरोमाच्च भजा रकष- 
तितेव हि ॥ २०७ ॥ भोगस्य भाजनं राजा न राजा कायमाननम् । राजकायपरिध्वंपा- 
समन्त दोपेण रिष्यते ॥ २०८ ॥ करं प्राणपरित्यागः शिरमो वापि कनम् । न नु खा- 

मिपदावापिपातकरच्छोस्पेक्षणम् ॥ २०९ ॥ विषद्विग्धम्य भक्तम्य दन्तस्य चदितम्य च। 
अमात्यस्य च दृ्टम्य मृलादुद्धरणं मुखम् ॥ २१० ॥ यः कुयात्चिवायतां श्रियं तद्वय- 
सने सति । मोऽन्धवनगतीपाटः मीदेत्सचारक्रविना ॥ २११ ॥ सदामाल। न चरिद्धः स्या- 

त्समृद्धः सै एव हि । मिद्धानामयमदेद ऋद्धिश्चित्तत्िकिारिणि ॥ २१९ ।१मृटमृत्यान्परि- 
त्यज्य नागन्तून्रतिमानयेत् । नातः परतरो दोषो राज्यमदकरो यतः ॥ ९१३ ॥ मन्त्र 

जरीजमिदं गृ रक्षणीयं यथा तथा । मनागपि न भिदेन तद्विन्रं न मरह ॥ २१४ ॥ 

मन्त्रिणा एथिवीपाटनित्तं विघरितं कनिन् । व्यं स्फरिकम्येव का हिं संधातु्माश्वरः॥२१९॥ 
वजं च राजतेनश्च द्वयमेवातिभीपणप् } एकमेक; पतति पतत्यन्यत्समन्ततः ॥ २१६ ॥ 
मृतः परापरेति वा खगं रात्रं हवा मुवानि शने दि गुराणां गुणवती मुदु 
॥ २१७ ॥ यत्रायुदध धरुषं मत्यय॑दधे जी ̂  च काटं युद्धस्य प्रवदन्ति मनीपिणः 
मेव. 



८ मुभाषितरतमाण्डागारम् । प्र०३ 

॥ ६१८ ॥ अयुद्धे हि यदा पदयन्न किचिद्धितमात्मनः । युध्यमानस्तदा मराज्ञो त्रियते 
रिपुणा सरह ॥ २१९॥ जये च लमते रक्ष्मी मृते चापि सुराङ्गनाम् । क्षणविष्व॑पिनः 
कायाः काचिन्ता मरणे रणे ॥ २९० ॥ पितवा यदिवाभ्राता पुत्रोवायदिवा 
महत् । म्राणच्छेदकरा राज्ञा हन्तव्या मृतिमिच्छता ॥ २२१ ॥ राज्यलोभादहंकारारि- 
च्छतःजखामिनः पदम् । प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं जीवोत्सर्गो न चापरम् ॥ २२२ ॥ आत्मनश्च 
परेषां च यः समीक्ष्य बलाबलम् । अन्तरं नैव जानाति स तिरस्करियतेऽरिभिः ॥ २२६ ॥ . 
राजा मत्तः शिरश्चैव प्रमादी धनगवितः । अप्राप्यमपि वाञ्छन्ति किं पुनैम्यतेऽपि यत् 
॥ २२४ ॥ वणोकारम्रतिध्वानिर्नत्रवक्रविकारतः । अप्यृहन्ति मनो धीरास्तस्माद्रहपि मन्त्रयेत् 
॥ २२९ ॥ आकररेरिङ्गितेगे्या जेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्रविकाराभ्यां ज्ञायतेऽन्तगंतं मनः 
॥२२९६। पर्णो भिद्यते मनत्रस्तथा प्रात्तश्च वातेया । इत्यात्मना ह्ितीयेन मन्त्रः कार्यो महीभता 
॥२२७॥ मन्त्रभेदेऽपि ये दोषा भवन्ति एथिवीपतेः । न हक्यास्ते समाधातुमिति नीतिविदां 
मतम् ॥२९८॥ न तथोत्थाप्यते य्रावा प्राणिमिरदारुणा यथा । अल्पोपायान्महामिदिरेतन्म- 
न्रफटं महत् ॥ २२९ ॥ विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । अनित्यो विजयो यस्माद 
र्यते युध्यमानयोः ॥२३०॥ मराम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा एथकृ । साधितं प्रयतेतारीन्न 
युद्धेन कदाचन ॥ २६१ ॥ बिना मरह योद्धव्यमिति नास्ति निदान् । यदुद्धं हस्तिना 
साधं नराणां मूत्वुमावहेत् ॥ २३२ ॥ सर मृखंः काटमप्राप्य योऽपकर्वरि कौते । करलिर्बल- 
वता साध कौरयकषोद्मो यथा ॥ ९६३ ॥ मह्यत्येऽप्युपायज्ञः सममेव मवेत्षमः । समु- 
नमृटयितु वृक्षस्तृणानीव नदीरयः ॥ २३४ ॥ धान्यानां संग्रहो राजचरत्तमः सपपरग्रहात् । 
निक्षिप्तं हि मते रतं न कुर्यास्राणधारणम् ॥ २१९ ॥ यथा प्रमुरृतान्मानादयध्यन्ते भुवि 
मानवाः । न तथा उहुमिदनतद्रविणिरपि भूपते ॥ २६६ ॥ अव्िद्रानपि मृपारो विद्यत्रद्धो 
पर्वया । परां श्रियमवाप्नोति जलामन्नतस्येथा ॥ २६७ ॥ पानं स्री मृगया द्यतम्थद्ष- 
णमव च । वाग्दण्डयोश्च पारुप्यं व्यपनानि महीमुनाम् ॥ ६३८ ॥ रिषटैरप्यविरोषन्न उ- 
मश्च ृतनायकः । त्ञ्यते कि पुननीन्येयैश्चाप्यात्मभरिनेरः ॥ २३९ ॥ मलयं श्नो्यं दया 
लागो टृपस्येते महागुणाः । एमिमृक्तो महीपाटः प्ामोति खट वाच्यताम् ॥ २४० ॥ 
या यन त्रतिव्रद्धः स्यात्प्ह तेनोदयी व्ययी । स विश्वस्तो नियोक्तम्यः प्राणेषु च धनेष च 
॥ ९४१ ॥ धतः स्रा वा शिशुयस्य मन्त्रिणः स्युमंहीपतेः | अनीतिपवनक्षित्तः कायोन्धौ 
स निमजति ॥ २४२ ॥ हक्रोधौ प्म यम्य शाखा प्रलयः सदा । निलयं भृल्यान- 
पा च तस्य म्याद्नदा धरा ॥ ९४६ ॥.दाता क्षमी गुणग्राही खामी दुःखेन लभ्यते | 
गचरतऽनृरकश्च जाने मृयोऽपि दृटमः ॥ २४४ ॥ आहवेषु च ये शुराः खाम्य्थ 
चक्तनावताः । मलतृमक्ताः छतज्ञाश्च ` गः स्वगगाभिनः ॥ २४९ ॥ कृतस्य 
भुतस्य दत नव प्रणाङ्ायत्-} पे ग टया चनं परहषयेत् ॥ १९४६ | 



[प्र०१ राजनीतिः । २२९ 

कीपप्रसादेवस्तूनि ये विचिन्वन्ति मेवकाः । आरोहनं शनेः पश्चाद्न्वन्तमपि पाथिवम् 

॥ २४७ ॥ विद्यावतां महेच्छानां रिल्पविक्रमराचिनाम् । मेवात्रत्तिविदां चैव नाश्रय 
पाथिवं विना ॥ २४८ ॥ ये नाल्यादिमहागवाच्नरन्द्राननोपयानित च | तेषामामरणं भिक्षा 
मरायश्चित्तं विनिर्मितम् ॥ २४९ ॥ ये च प्राहुदुरात्मानो दुराराध्या महीमनः । ममादाल- 
स्यनाञ्धानि स्यापितानि निजानि तैः ॥ २५० ॥ सर्पन्व्यापरान्गनानिपिहान्दष्चषपयरवशी- 

कृतान् । राजेति कियती मात्रा घीमतामप्रमादिनाम् ॥ २९१ ॥ राजानमेव संश्रित्य ि- 
हवान्याति परां गतिम् । विना मख्यमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥ २५२ ॥ धवलान्यातप- 
त्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । सदा मत्ताश्च नगेन््राः प्रपन्ने सति भृपतौ ॥ २५६ ॥ सुवर्णः 
पुप्पां एथिवी चिन्वन्ति पुरुषाखयः । शुरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सवित् ॥२५४॥ 
पापेवा या प्रभुहिता आहया वाक्वविशेपतः। आश्रयेत्पार्थिवं विद्धांस्तद्रारेणेव नान्यथा 
॥ २९९ ॥ यो न वेत्ति गुणान्यस्य 'न तं सेवेत पण्डितः । नहि तम्मात्फटं तस्य सुृष्टा- 
दूषरादिव ॥ २९६ ॥ द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेभ्यः सेभ्यगुणाचितः । मवल्याजीवनं तस्मा- 
त्फटं कालान्तरादपि ॥ ९५७ ॥ अपि स्थाणुवदासीनः शप्यन्परिगतः क्षुधा । न तेवाना- 

त्मपर॑पन्नादूत्तिमीहेत पण्डितः ॥ २५८ ॥ सेवकः खामिनं दष्ट टपणं परुषाक्षरम् । 
आत्मानं कि मरन द्ेष्टि सेत्यापेव्यं नवेत्तियः ॥ २९९ ॥ यमाश्रिलन व्िश्रामंष्ष 
धाता यान्ति सेवकाः । परोऽफवन्रुपतिस्त्याज्यः सदा पुष्पफलोऽपि परन् ॥ २६० ॥ नीवे- 
ति प्रवुवन्ोक्तः छृतं रलयविचक्षणः । करोति निर्विकल्पं यः म भवद्रानवलमः ॥२६१॥ 
म्भूप्रसरादनं वित्तं सुपात्रे यो नियोजयेत् । वघ्रायं विदधालङ्गं स॒ भवद्रानवलमः॥२६६॥ 
अन्तःपूरकैः पारधं यो मन्तरं न ममाकत् । न कल्तरेगरेनद्रम्य म भवेद्रानवछछमः ॥२६३॥ 
मंमतोऽहं प्रमोनिलयमिति मल्ला व्यतिक्रमेत् । छच्छरेप्वपि न मयादां म्र भवेद्रानवह्छभः 
॥ २६४ ॥ टषिद्धेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकमेकृत् । यो नरो नरनाथस्य म भवेद्रानवह्छम, 
॥ २६५ ॥ दृतं यो यमदृतामं हाटां हालहटोपमाम् । प्येदारान्टृभाकारान्प भवेद्रान- 
वह्छमः ॥ २६६ ॥ युद्धकाठेऽग्रगो यः स्यात्सदा प्ष्ठानुगः पुरे । प्रमोद्याराश्ितौ हम्म 
भवेद्रानवलमः ॥ ६६७ ॥ दुराराध्या हि राजानः पर्वता एव सरवैदा । व्यालाकीणाः मुवि- 
पमाः कठिना दुःखमेविताः ॥ २६८ ॥ दुराराहं पदं राज्ञां सव्ंकनमस्छृतम् । खस्पेना- 
प्यपचारेण ब्राह्मण्यमिव दुप्यति ॥ २६९ ॥ दुराराध्याः श्रियौ रज्ञां दुरापा दुपपदध्रहाः। 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि परस्थिता: ॥*२७० ॥ अनभिज्ञा गुणानां यो न मृल्ैरनु- 
गम्यते । धनाव्योऽपि कटीनोऽपि क्रमायातोऽपि भृपतिः ॥ २७१ ॥ सव्यदक्षिणयोयत्र 
विरोपो नोपटम्यते । कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिर्ेत् ॥ २७२ ॥ काते मणिमेणो 
काचो येषां बुद्धिः मरवतते । न तेषां संनिधौ श्लो नाममात्रोऽपि तिति ॥ २७३ ॥ य- 
भ्मिन्छृतयं समावेरय निविदरङ्कम चेतमा । आस्यते सेवकः स स्यात्कटत्रमिव चापरम् ॥२५४॥ 



२६० सुभाषितरतमाण्डागारम् । म ०३ 

यः कला सुकृतं राज्ञो दुप्करं हितमुत्तमम् । रजया वक्ति नो फिचित्तेन राजा सहायवान् 
॥ २७९ ॥ कुतः सेवाविहीनानां चामरोद्युतसंपदः । उदण्डधवछ्च्छ्रवाजिवारणवाहिनी 
॥ २७६ ॥ अपि खल्पमसत्यं यः पुरो वदति भृमजाम् । देवानां च विनद्येत स द्रुतं 
पमहानपि ॥ २७७ ॥ अकृीनो ऽपि मर्खौऽपि मपाठं योऽत्र सेवते । अपि संमानहीनो- 
ऽपि सस्सरत्रापि प्ज्यते ॥ २७८ ॥ अपि कापुरुषो मीरः स्याचेत्नपतिपिवकः । यदापरोति 
फट ठोकात्तम्यांशमपि नो गुणी ॥ २७९ ॥ यत्सकाशान्न लभः स्याक्केषलाः स्यु्विष- 
तयः । स खामी दूरतस्त्याज्यो विरोषादनुजीविभिः ॥ २८० ॥ फलहीनं छप मृल्याः कु- 
टीनमपि चोन्नतम् । संल्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुप्कं वृक्षमिवाण्डनाः ॥ ९८१ ॥ भूपः कृष 
ट्वाभाति ममजनपरुावहः । ददाति गणप्वन्धाद्यथापात्रानुरूपतः ॥ २८२ ॥ अपि संमा- 
नसंयक्ताः करीना भक्तितत्पराः । वृत्तिमङ्गान्मदीपां दक्वा यान्ति सुसेवकाः ॥ २८६ ॥ 
कालातिक्रमणं व्रतेर्यो न कुर्वीत म॒पतिः । कदाचित्तं न मुञ्न्ति मत्सिता अपि पेवका 
॥ २८४ ॥ देशानामपरि क्ष्मापा आतुराणां चिकित्सकाः । वणिजो ्राहकाणां च मृषा 
णामपि पण्डिताः ॥ २८५ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम् । गणिका कामु- 
कानां च स्मैटोकस्य शिसििनः ॥ २८६ ॥ सामाद्िनितैः पारः प्रतीक्षन्ते दिवानि- 
राम् । मृज्गते च यथाकति जलटनाज्लजा यथा ॥ ८७ ॥ शनैः शनैश्च यो राञ्यमुप- 
मङ्के यथाबलम् | रमायनमिव प्राज्ञः स पृष्ठि परमां त्रनेत् ॥ २८८ ॥ विधिना मन्त्रयु- 

क्तेन रूक्षापि मथितापि च | प्रयच्छति फं भमिररणीव हताडानम् ॥ २८९. ॥ मजानां 

पाटन दास्यं सगेकाङ्स्य वधनम् । पीडनं धमेनाशाय पापायायरासत [स्थतम् ॥ ९९० ॥ 

गोपाटेन प्रनाघेनोित्तद्ग्धं शनैः शनैः । पाटनात्पोपणाद्राह्यं न्याय्यां इत्ति समाचरेत् 
॥ २९१ ॥ फलार्थी दृपतिर्छकानाल्येद्यत्नमास्थितः । दानमानादितोयेन मालाकारो 
ऽङ्करानिव ॥ २९६ ॥ ठृपदीपो धनच्लेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि । अन्तरम्।५।: शम्रेरुक्ष्यते 
नैव केनचित् ॥ २९६ ॥ यथा गैदह्यते काले पास्यनं च तथा परजा । मिच्यते चीयते 
चैव ठता पृप्यफलम्रदा ॥ २९४ ॥ टोकानुग्रहकर्तारः मरवधन्ते नरेश्वराः । लोकानां संक 
याच्ेव क्षयं यान्ति न संशयः ॥ २९५ ॥ उततष्ठमानस्तु परो नेपिकष्यः पथ्यमिच्छता । 
समो हि शिष्टरन्नातौ वत्सयन्तावामयः स॒ च ॥ २९६ ॥ तानां खामिनः कथँ मृा- 
नामनुवतिनाम् । मवेत्लर्गेऽक्षयो वामः कीतिश्च धरणीतले ॥ २९७ ॥ न यञ्वानोऽपि 
गच्छन्तितां गति नैव योगिनः | यां यानि प्रोज्ञितप्राणाः खाम्यर्भं सेवकोत्तमाः 
॥ २९८ ॥ चाटतस्करदतेस्तथा साहपिकादिभिः । पीञ्यमानाः प्रना रक्ष्याः कण्च्छब्मा- 
दिमिस्तथा ॥२९९॥ प्रजानां धभेषड़ागो राज्ञो भवति रक्षितुः । अधम।दपि षडागो जायते 

म न ~~ ~~~ 
~ = ~ ~ -- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ क 
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१ नमन्ता नम्रा ये जनास्तां सुखाव्रहः; (पक्षे) मज्जने मखावहो न मतरतीति न मनज्जनमखावहः, २ वि 
ययाविनयादिः; (पक्षि) रज्जव 
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यो न रक्षति ॥३२००॥ राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम् । राजा पिता च माता च 
स्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥ ३०१ ॥ गुणाट्योऽप्यस्न्मन्त्री दरपतिरनाभिगम्यते । मसन्नवा- 
दुपरिलो दृष्टमराहो यथा हृदः ॥ ६०२ ॥ चित्राछ्वादकथेभृलयेरनायापितकामुकैः । ये 
रमन्ते टृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ६०३ ॥ यः संमानं समाधत्ते भृत्यानां क्षितिपो 
ऽधिकम् । वित्तामवेऽपि तं दृष्ट्रा ते लयजनिति न किचित् ॥ ६०४ ॥ विन्वाम, संपदां 

मूढं तेन यृथपतिगंनः । मिहो मरृगाभिपर्येऽपि न प्गरुपयुञ्यते ॥ ६०५ ॥ कारुण्यं पर 
विभागश्च यम्य मयेषु स््रदा । संभवेत महीपारुखररोक्यस्यापि रक्षणे ॥ ३०६ ॥ 
अष्ष्टस्तु नरः किचिदयो नृते राजसंसदि । न केवमप्र॑मानं टमते च विडम्बनम् ॥६०७॥ 
अनन्मा पृरुषस्तावद्रतामुस्तरणमेव वा । यावन्ेषुमिरादत्ते विद्पमरिभियंशः ॥६०८॥ विपा- 
कदारुणो राज्ञां सिपुरह्पोऽप्यसतुदः"। उद्वे नयति सूक्ष्मोऽपि चरणं कण्टकारः ॥ ६०९ ॥ 
नि्विपोऽपि यथा सपः फटायेपैमेयंकरः । तथाडम्बरवानाना न परैः परिभये ॥ ३१०॥ 
भूमिर्मित्रं हिरण्यं वा विग्रहस्य फलत्रयम् । नास्त्येकमपि यदेषां न तत्कुयोत्कथंचन 
॥ ३११ ॥ मामेव हि प्रयोक्तत्यमादौ काय विजानता । सामसिद्धानि कायाणि विक्रियां 
यान्ति न कचित् ॥ ६१२ ॥ शपथः स॑भितस्यापि न विश्वामं व्रनद्विपोः | राज्यरोभो 
दतो विप्रः शक्रेण दापथेहेतः ॥ २१३ ॥ उपकारगृहीतेन शत्रुणा रात्रमुद्धरेत् । पादलमरं 
करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम् ॥ ३१४ ॥ नोपेक्ितत्यो विद्वद्विः शात्ररल्पोऽप्यवन्ञया । व- 
दिरस्पाऽपि संब्रद्धः कुरुते मम्मप्राहनम् ॥ ६१९ ॥ कौम संकौोचमाम्धाय प्रहारानपि 
मपेयेत् । पराप्ते काटे च मतिमान्तिष्ेव्छृप्णमपवत् ॥ २१६ ॥ सखाम्यमालश्र राज्यं 
च कोपो दुर्गं बट मुह् । एतावदुच्यते राज्यं मखबुद्धिव्यपाश्रयम् ॥ ६१७ ॥ परंधिवि- 
अहयानानि संस्थितिः संश्रयस्तथा । दैषीमावश्च मृपानां प्ह्धणाः परिकीतिताः ॥ ३१८॥ 
उत्माहस्य मरमेोभेन्त्रस्यैवं शक्तित्रयं मत् । आत्मनः सुद्धे तन्पित्रस्योदयाछ्चय 
| ३१९. ॥ सामदान भददण्डावत्युपायचतुष्टयम् । हस्त्यश्चरथपादात नाद्धं म्याचतुषएयम् 

॥ ३२० ॥ क्त्रियस्योरमि क्षत्रं णे व्रह्म म्यवभ्थितम् | तेन णष्ठंन दातव्यं षष्ठो 
ब्रह्महा मवेत् ॥२९१॥ रक्नाधकाराददरवादूतानृग्रहकारणात् | यद्व कुरुतं राजा तल- 

माणमिति स्थितिः ॥ ३२२ ॥ राजा नाम चरत्येष ममो माक्षात्महखदक । न तभ्यान्ना- 
मतिक्रम्य संतिष्ठरन्निमाः प्राः ॥ ३२६ ॥ राज्ञामाज्ञामयास्मान्न च्यवन्ते पथः प्रनाः | 
स्यवहारस्ततो ज्ञेयः रान्तितो राजशासनम् ॥ ३२४ ॥ नित्यायैण्थिवीपाटश्चारित्र्रिधयः 
ताः । चास्तरिभ्यस्ततः प्राहूर्मरीयो राजज्ञामन् ॥ ३२९ ॥ पुष्रपि न ॒योदधभ्यं कि 
पुनमिशितैः शरेः । जगे मवति संदेहः मधानपृरुपक्षयः ॥ २६ ॥ अभिमृतोऽप्यवज्ञातो 
यो रानां द्वारि तिष्ठति । स तु राज्ञां श्रियं भृङ्ग नामिमानी कदाचन ॥२२७॥ अन्तःपुर 
घनाध्यैवैरिमूते निरारते । संसर्गं न ्नेहोके विना पापिवाप्नात् ॥ ६९८ ॥ जुम्मा 
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निष्ठीवनं करो कोपं पयङ्किकां श्रमम् । भुकृटिं वातमुद्रां च तत्समीपे विवनेयैत् ॥२२९॥ 
रा्स्तु ददनं कुर्यज्तातवावसरपौष्ठवम् । गुणादिस्यापनात्पूवैमुपनीतो महाशयैः ॥६३०॥ 
दरीनं नाधमद्वारा राज्ञः कार्य॒विपश्चिता । गरिषठोऽप्यतिनीचः स्यादुपनीतो खपरुभवेत् 
॥ ३३१ ॥ शत्रोर्न्तमित्रं यत्तेन भेत्री विवर्भयेत् । अदेयेत्तहिरोधेन प्रतिष्ठा घातकारिणा 
॥ २३२ ॥ यत्रात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते । कुठरिदण्डनिभुकतैभिदयन्ते तरवः 
कथ् ॥ ३२६ ॥ एतदर्थं कुटीनानां पाः कुवैनि संग्रहम् । आदिमध्यावमनिषु न ते 
यास्यन्ति विक्रियाम् ॥ ६३४ ॥ सरवै एव जनः शुरो ् नामादितप्रगरः । अदष्टपरसामथ्यः 
पदैः को भवेन्नहि ॥ ३३९ ॥ स्टोऽपि राना यददयान्न तत्तो वणिग्ननः । अतो 
भूमिपतिः सेत्यस्त्याज्यो दृरतरेण सः ॥ ६२६ ॥ नापरीक्ष्य नयदण्डं न च मन्तरं प्रकाश- 
येत् । विसृनेन्नेव लुब्धेभ्यो विश्वगेन्नापकारिषु ॥ ६६७ ॥ चरेद्दीमानकटको युज्ञेतस्रेहं न 
नासिकः । अृशंसश्ररेदर्थं चरेत्कार्थमनुहतः ॥ ३३८ ॥ संदधीत न चानार्यर्षिगृहीयान्न 
बन्धुभिः । नाभक्तं चारयेच्वारं कयौत्कायमपीडया ॥ ३३९. ॥ स्वे यत्र विनेतारः स 

यत्राभिमानिनः । सर्वे महत्वमिच्छन्ति कुटं तदवसीदति ॥ ३४० ॥ अकवा निजदेशस्य 
रक्षां यो विजिगीषते । म रेपः परिधानेन वरतमीटिः पुमानिव ॥ ३४१ ॥ विनिगीप्ररिमत्रं 
पाष्णिग्राहोऽप्यमध्यमः । उदामीनोऽन्तरान्तधिरिदेषा टृपतेः स्थितिः ॥ ३४२ ॥ गृध्रा 
कारोऽपि सेभ्यः स्याद्दमाकरेः समामदैः । हंसाकारोऽपि संलयाञ्यो गृध्राकारैः सभामदैः 
॥ ६४३ ॥ ये ल्याह्ेषु वध्यन्ते खाम्यथमपराख्रखाः । वरिकटैरायुधे्यानि ते खगं योगिनो 
यथा ॥ ६४४ ॥ पदानि क्रतृतृस्यानि आहवेप्वनिवतिनाप् । राजा मु्तमादत्ते हतानां 

विपटायिनाम् ॥ ३४५ ॥ तवाहंवादिनं छरीरं निर्हेति परमागतिम् । न हन्यादहिनिचृत्तं च 
यदध प्रक्षितुमागतम् ॥ ६४६ ॥ म॒तभरल्पृष्ैरिखामिपद्ररुदैवते । एकैकोत्तरतो ब्ृद्धया 
श्रीकारः पत्रमृधनि ॥ १४७ ॥ सपक्षो लभते काको वक्षस्य विविधं फट् । पक्षहीनो 
मगन्दरोऽपि मूमिमंस्थो निरीक्षते ॥ ३४८ ॥ सपक्षो मत लक्षं गुणमुक्तोऽपि मागणः। 
न रक्षस्थो विपक्षः स्यादरणेराप्यते यदि ॥ ६४९. ॥ परस्परानूरक्ता ये योधाः शाङ्गथन्- 
धराः । संनद्धास्तरगारूढास्ते जयन्ति रणे रिपुन् ॥६९०॥ जिते लक्ष्ीमृते स्वैः कीर्तिश्च 
धरणीतले । तस्माद्युद्धं विधातव्यं हम्तव्या परवाहिनी ॥२९१॥ विधाय वेरं सामर्षे नरोऽरौ 
य उदासते । मर्षिप्योदचिपं क्षे रोरते तेऽमिमारुतम् ॥ ३९२ ॥ पद्धासंमवः गृद्धः 
कोटिदोऽपि गुणान्वितः । कामं धनुरिव क्रूरो वजनीयः सतां प्रभूः ॥ ३५३ ॥ असमा- 
तजिगीपस्य खीचिन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य नगत्कृत््ं नो संध्यां भजते रवि 
॥ ६९४ ॥ चिन्त्यते नय एवादावमन्दं समुपप्मुमिः । विनम्य पर्वं पिहोऽपि हनि हस्ति- 
नोना ॥ ३९९ ॥ स्वनातीयं विना वैरी न जय्यः स्यात्कदाचन । विना वज्रमणि 

१ अधम. २ तणसमहे ` 
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मुक्तामणिभे्यः कथं मवेत् ॥ ३५६ ॥ युक्त्या परोक्षं बाधेत विपक्षक्षपणक्षमः । शोषयतलय- 
चिरेणेव प्रान्तरस्थमरं पयः ॥ २५७ ॥ दुगदेशविष्टोऽपि शूरोऽम्येति पराभवम् । गाढ- 
पङ्कनिमम्राङ्गो मातङ्खोऽप्यवसीदति ॥ २५८ ॥ नयेनाङ्करितं शर्य जयाय न तु केवलम् । 
अन्ययुक्तं विषं भुक्तं पथ्यं स्यादन्यथा मृतिः ॥ ६५९ ॥ मृदुमिर्हमिः शुरः पुमिरेको न 
बाध्यते । कपोतपोतकेरेकः श्येनो जातु न बाध्यते ॥ ३६० ॥ विपक्षमखिरीकृल प्रतिष्ठा 
खलु दुमा । अनीत्वा पङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते ॥ ६६१ ॥ ध्रियते यावदेकोऽपि सि 
स्तावत्कुतः सुखम् । पुरः छिश्राति सोमं हि सहिकेयोऽपुरहहाम् ॥ ३६२ ॥ रिक्ताः क- 
मेणि परवस्तृप्तास्वलसा भवन्ति रत्या ये । तेषां जटौकप्तामिव पणानां रिक्तिता कायौ 
॥ ६६३ ॥ गन्तव्या राजसा द्रष्टव्या राजपूजिता रोका । यद्यपि न मवन्भीस्तथाप्य- 
नथी विनश्यन्ति ॥ १६४ ॥ अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्यर्थान् । तृणमपि 
दग्धुमशक्तो वडवाभ्निः संपिवन्नन्धिम् ॥ ६६५ ॥ अचिराप्रिष्ठितराज्यः शत्रुः प्ररृतिप्वरू- 
दमूटत्वात् । नवर॑रोपणरिथिरस्तररिव सुकरः समृद्धतैप् ॥ ६६६ ॥ सप्रतिबन्धं कार्य 
प्रमुरधिगन्तुं सहायवानेव । दृश्यं तमसि न पयति दीपन विना सचक्षुरपि ॥ ६६४७ ॥ 
अभिमुखनिहतस्य सतम्ति्ठतु तावन्योऽथवा खगः । उमयबटपताधुवादश्रवणपुखम्येव ना- 
स्यन्तः ॥ ३६८ ॥ अविवेकमतिरैपतिमन्त्री गुणवत्सु वक्रित्रीवः । यत्र बटाश्च परवटा- 
सतत्र कथं सजनावप्रः ॥ ६६९. ॥ अतिगम्भारे भूपे कूप हव जनस्य दुरवतारस्य । दधति 
समीहितमिद्धि गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥ ३७० ॥ सदवनमसदनुशासनमाश्चितभरणं च 
राजचिहानि । अभिपेकः पटवबन्धो बात्यजनं व्रणस्यापि ॥ ३७१ ॥ यदि तव हदयं वि. 
हन्पुनयं समेऽपि मा स्म सेविष्ठाः । सचिवनितं पण्डितं युवतिनितं चैव रानानम्॥६७६॥ 
आश्रयितव्यो नरपतिरजयितत्यानि भूरि वित्तानि । आरल्धव्यं वितरणमानतव्यं यरो 
दशापि दिश्षः ॥ ६७६ ॥ असमे: समीयमानः समश्च परिहीयमाणसत्कारः । धुरियोन 
ज्यमानस्िभिरथपति लयजति भृत्यः ॥ ६७४ ॥ अनुयातानेकजनः परपृरुपेरुद्यतेऽस्य 

निजदेहः । अभिकारस्थः पुरुषः राव इव न शुणोति वीक्षते कुमतिः ॥ ६५९ ॥ स क्षघ्र 
यस्राणप्तहः सतां यस्तत्कामुकं कमम यम्य शाक्तिः । वहन्द्वयीं यद्यफलेऽथनति करोत्यमं- 
स्कारहतामिवोक्तिम् ॥ ३७६ ॥ क्षताक्किट त्रायत इत्युदय्रः क््रम्य शाब्दो भृवनेषु रूटः। 
राज्येन कि तद्धिपरीतषत्तेः पराणेरुपक्रोशमटीमंपेवा ॥ ६७७ ॥ अत्युच्छ्रित मन्त्रिणि पा- 
भिवे च विष्टम्य पादावुपतिष्ते श्रीः । सा स्रीखमावादपहा भरस्य तयोद्योरेकतरं ज- 
हाति ॥ ३७८ ॥ यः काकिनीमप्यपथपपन्नां समुद्रेन्निप्कप्रहखतुल्याम् । काटेषु कोरि. 

प्वपि मुक्तहस्तस्तं राजसिहं न जहाति लक्ष्मीः ॥ ६७९. ॥ उपक्षितः क्षीणवरोऽपि श्रः 
ममाददोषासुरुपर्मदान्धेः । साध्योऽपि मूता प्रथमं ततोऽसावताभ्यतां व्याधिरिव मयाति 

9 सतामवनं रक्षणम्. > दुष्टशस्नम्. 
2. 
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॥ २८० ॥ मित्राणि शात्र्मिवानयन्ती मित्रचमप्यर्थवशा्च शत्रून् । नीतिर्मयलस्मृतपुै 
रत्तं जन्मान्तरं जीवत एव पुंसः ॥ ६८१ ॥ सन्मन्त्िणा वर्धयते पाणां रक्षमीमहीधमं 
यशःसम्हः । दु्मन्त्रिणा नायते तथैव रक्षमीमहीषमेयशःसमृहः ॥ ३८२ ॥ नियुक्तहस्ता- 
वितराज्यभारास्तिष्ठन्ति ये सौषविहारमाराः । बिडाघ्न्दारपितदुग्धप्राः स्वपन्ति ते मूढ- 
धियः क्षितीन्द्राः ॥ ३८३ ॥ सृह्दामुपकारकारणाद्भिषतामप्यपकारकारणात् । टृपसंश्रय 

रप्यते बुधेर्जटरं को न विभति केवलम् ॥ ३८४ ॥ विमोऽपि विभीह्यते नयः ऊत- 
तीर्थः पयसामिवाशयः । स त तत्र विदोषदुरमः सदुपन्यस्यति कैलयवत्मे थः ॥ ३८५ ॥ 
द्विषतामृदयः समधा गुरुर खन्ततरः सुमषणः । न महानपि मूतिमिच्छता फलरषत्म- 

वणः परिक्षयः ॥ ६८६ ॥ अचिरेण परस्य भूयं विपरीतां विगणय्य चात्मनः । क्षय- 
युक्तिमुपक्षते कृती रुते तत्मरतिकारमन्यथा ॥ ३८७ ॥ अनुपाल्यतामुदेप्यती मभु- 

शक्ति द्विषतामनीहया । अपयान्यचिरान्महीमजां जननिवादभयादिव श्रियः ॥ ३८८ ॥ 
कषययुक्तमपि समावनं दधतं धम शिवं समृद्धये । प्रणमन्त्यनपायमुत्थितं प्रतिपच 
द्रमिव मजा दपम् ॥ ६८९ ॥ प्रभवः खट कोशदण्डयोः छतर्ञ्चाङ्गविनिणैयो 
नयः } मर विपरेयपदेषु दक्षतां नियति टोक इवानुरुध्यते ॥ ३९० ॥ अभिमानवतो 
मनखिनः प्रियमुच्चैः पदमारुरुक्षतः । विनिपातनिवतैनक्षमं तममाटम्बनमात्मपौरुषम् 
॥ ३९१ ॥ विपदोऽमिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापटुपेतमायतिः । नियता ट्षृता निरायतेर- 
गरीयान्न पदं दृपश्ियः ॥ ३९२ ॥ चच्रटं वम नितान्तमुन्नता मेदिनीमपि हरन्यरा- 
तयः । मृधरम्थिरमुपेयमागतं मावमंस्त सुह्दं महीपतिम् ॥ ३९.६ ॥ आज्ञा कीतिः पा- 
टनं ब्राह्मणानां दानं मोगो मित्रसंरक्षणं च । येषामेते पङ्गणा न म्रवृत्ताः को.ऽथस्तेषां 
पाथिवोपाश्रयेण ॥ ६९४ ॥ स किख साधु न शास्ति योऽधिपं हितान्न यः संशृणुते 
स किममुः । सदानुकृटेषु हि कुवैते रति दपेप्वमाल्येषु च सवपरपदः ॥ ३९९ ॥ नरा- 
भिषा नीचजनानुवतिनो बुधोपदिष्टेन न यान्ति ये पथा । विदान्त्यतो द्गैममार्गनिगेमं सम- 
स्तसंबाधमनथपञजरम् ॥ ६९६ ॥ दपोऽपरृ्टः सचिवात्तदपणस्तन॑धयोऽल्न्तरिशुः स्तना- 
दिव । अदृष्टटोकव्यवहारमृटधीमुहूतेमप्युत्हते न वर्तितुम् ॥ ६९७ ॥ व्रजन्ति ते मृढ- 

धियः पराभवं मवन्ति मायातिषु ये न मायिनः । म्रविर्य हि घ्रन्ति शटास्तथाविधानपव- 
~~~ ~ 

१ द्बाधोऽपि; (क्ष) दुःपररशोऽपि. २ विगृह्यते; (पक्षे) प्रविदयते. ३ ताभ्यासाध्रुपायः सन्; (पक्ष) 
करृतजलावतारः सन् ४ देशकालायविरुद्रम्. यथा्थमिल्यथः; (पक्ष) गत॑म्राहपाषाणादिरहितम्. ५ संधि 
विग्रहादिकायम्; (पक्ष) ल्ानादिकरम्. & यथा केचित्करततीर्थे पयसि गम्भीरेऽपि प्रष्टारः सन्ति ती्थकरस्त 
तिरटस्तद्र्नीतावपि निगृढमपि तचं सति वक्तमि बोद्धारः सन्ति व्क्तातन सटभ इयर्थः. ५ अयन्तद्- 
र्न्तः, क्षरान्मुख उ्यथः. ८ फ़टतिद्रनुन्पुखः. ° अनुत्साटेन. १० क्षात्र तेजः; (पक्षि) प्रकाशम्. 
११ अथेराशिः १२ तुरंगसैन्यम्. १३ सहायाः साधनोपाया विभागो देरकाटयोः । विनिपातप्रती- 
कारः सिद्धिः पन्चाङ्ग उष्यते ॥' उति 
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तोङ्गानिरिता इवेषवः ॥ ३९८ ॥ रतौ विवाहे व्यसने रिपु्षये यशस्करे कर्मणि मित्र 
संग्रहे । मियापु नारीप्वधनेषु बन्धुषु धनव्ययस्तेषु न गण्यते बुधैः ॥ २९९ ॥ परं विनी- 
ततवमुपेति सेवया महीपतीनां विनयो हि भूषणम् । प्रवृत्तदानो मृदुचरत्करः करीष 

भद्रो विनयेन ज्ञोमते ॥ ४०० ॥ अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः खयमेव 
देहिनः । अमष॑दन्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्धिषादरः ॥ ४०१ ॥ यदि स- 
मरमपास्य नास्ति म्रलयोभेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातम् । अथ मरणमवदयमेव जन्तो 
किमिति मुधा मलिनं यज्ञः क्रियेत ॥ ४०२ ॥ आन्नमेव दृपतिमेनते मनूष्यं विद्यावि 
हीनमकुटीनमसंगतं वा । मरायेण भूमिपतयः ममदा ताश्च यः पाश्वैतो भवति तं परिवे्ट- 
यन्ति ॥ ४०३ ॥ सल्यादरता च परुषा प्रियवादिनी च रिंल्ला दयाट्रपि चापरा 
वदान्या । निलन्यया परचुरनित्यधनागमा च वेदयाङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४०४ ॥ 
राजन्दुक्षप्ि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्प्रमिव डोकममुं पपाण । तस्मिश्च पम्य- 
गनिं परिपोप्यमाणे नानाफलैः फटति कल्पटतेव भृमिः ॥ ४०९ ॥ सिध्यन्ति क- 
मसु महत्छपि यन्नियोज्याः संमावनागृणमवेहि तमीश्वराणाम् । कि माभविप्यदैरणम्त- 
मसां वधाय तं वेत्सहलकरिरणो पुरि नाकररिप्यते ॥ ४०६ ॥ तातायेमन्वरिमुतपोदर- 
पण्डितानां निलयं मनन्ति विमजीरृतमत्यमागान् । तस्मात्कदाचन रहस्यपि तद्धिषाना- 
माज्ञां विभज्य न दिशन्ति मही महीशाः ॥ ४०७ ॥ ये बाहवो न युधि वैरिकटोरक- 
ण्ठपीटोच्छरदरुधिरराजिविराजितांसराः } नापि प्रियाषएटथुपयोपरपत्रमङ्कमंकरान्तकुङ्कमरमाः खलु 
निप्फटास्ते ॥ ४०८ ॥ नरपतिहितकतां दरप्यतां याति क्रे जनपदहितकर्ता ज्यते पा- 
थिवेन । इति महति विरोधे विद्यमाने समाने दृपतिजनपदानां दरम: कार्यकती ॥ ४०९ ॥ 
नियतविषयवर्ती पायशो दण्डयोगाज्जगति परवरोऽम्मिन्दररमः साभृवरत्तः । छशमपि किक 
वा व्याधितं वाधनं वा पतिमपि कुनारी दण्डमीत्याम्युपेति ॥ ४१० ॥ टरषः कामा- 
सक्तो गणयति न कायं न च हितं यथेच्छं खच्छन्दश्चरति क्रिल मत्तो गन इव | ततो 
मानध्मातः पततितु यदा शोकगहने तदा मृतये दोपान्किपति न निनं वेच्यविनयम् 
॥ ४११ ॥ अवज्ञानालस्ाज्ञो मवति मतिहीनः परिजनस्ततस्तलामाण्याद्रवति न पमीपे 
बुधजनः । बुधरेस््यक्ते राज्ये न हि मवति नीतिगणवती विपन्नायां नीतौ मकटमवं मी- 
दति जगत् ॥ ४१२ ॥ अयुक्तं युक्तं वा यदमिहितमन्ञेन त्रिभुना स्तृयदरतन्नित्यं जटमपि 
गरं तस्य विनयात् | विवत्सर्मह्यं कथमपि मभाया्मिमिनयेत्छका्यं मंन क्चितिमति 
रहस्येव कथयेन् ॥ ४१३ ॥ मृहर्लकषयोद्रेदा मृहरयिगमाभावगहना मुहः मंपृणोङ्खी मुहरति 

नन ----------~ ~~ ~~~ ~ --------------~ ~+ + = नल = = ~ 

१ जातक्ञेहेन. २ ककशा. ३ प्रातुका. ४ दानशौण्ड. “ दोहनं कतुमिच्छमि. ५ पोषणं 
कुर. ७ भूयाः. ८ रक्ञाम्. ^ सवसारः, १८ सुवः. 4१ उक्तम. १९ तषमे; स्तवनं 
कुयात्. १३ निस्पृहताम्. १४ अभिनगपुक्रं दयेत्. १५ एकान्ते, 
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छदा कायवहातः । मुहु््रसयद्रीना मुहुरपि बहुमापितफरेलयहो चित्राकारा नियतिरिव 
नीतिमयविदः ॥ ४१४ ॥ इच्छेयस्त् सुखं निवस्तुमवनौ गच्छेत राज्ञः समां कंल्याणी 

गिरमेव सदि वदेत्कार्यं विदध्यात्छती । अञ्छिशाद्नमेयेदधिपतेरावरजये्चमान्कुवीतो 
पठति जनस्य जनयेत्कस्यापि नैपक्रियाम् ॥ ४१९ ॥ अल्लो वा यदि वा विपयेयगते 
ज्ञानेऽभ सदेहमष्टाटष्टविरोधि कमे कुरते यस्तस्य गोप्ता गुरुः । निःसंदेहविपयंये सतति 
पनज्ञीने विरुद्धक्रियं राजा चेत्पुरूपे न शास्ति तदयं प्राप्तः प्रजाविष्ठवः ॥ ४१६॥ 
मूचीमात्रविभेदसंम्रमगुणः क्षोणीशवामभरुवामुतत्गम्तनमण्डटेषु रमते रीलारति कञ्चुकः । 

नाराचैमिनिदैर्विमिन्नवपषां पां महायोधने सखगेखीशुचकुम्मपत्रमपरीरम्भः कथ दुरम 

॥ ४१७ ॥ एकं भृमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छयत मदः सच 

मदालस्येन निमिते । निरमिन्नस्य पदं करोति दह्ये तस्य॒ खतन्त्ररहा खातन्त्यसछ- 

हया ततः म॒ दृपतेः प्राणान्तिकं द्रह्यति ॥ ४१८ ॥ रेश्वयोदनप॑तमीश्वरमयं रीकोऽथत् 

सेवते तं गच्छन्न ये विपत्तिषु पन्ते तस्मतिष्ठाशशया । भ्य मरयेऽपि पृवेपुरूतापङ्खन 
निःसङ्गया मक्ल्या कार्यधरां वहन्ति कतिनस्ते दटमास्ताद्शाः ॥ ४१९ ॥ हरे रुद्मु- 
पेक्षते कथमपि प्राप्तं प्रो नेक्षते विज्ञो गजमीटनानि कुस्ते गृहणाति वाक्यच्छटम् । निया- 

तस्य करोति दोषकथनं तद्धिद्धिपामग्रतः स खामी यदि सेव्यते कृमतिभिः कि नः पिशाच 

कृतम् ॥ ४२० ॥ वृर्तिच्छेदविधौ द्विजातिमरणे मित्राथसमरेषणे सपरातते मरणे कटत्रहरणे 
स्वामिग्रहे गोग्रहे । मराणत्राणपरायणेकमनतं येषां न शखय्रहस्तानालोक्य विोकते च 
मनत्ता सूर्योऽपि सयान्तरम् ॥ ४२१ ॥ पमः प्रागेव चिन्त्यः समिवगतिमती मावनीये 
पदेव ज्ञेया छोकानुव्रृत्तितैरचरनयनेमेण्डलं वीक्षणीयम् । प्रच्छाद्य रागरापा म्रदुपरुषयुत। 

वमनाय च कार खात्मा यत्न रक्षया रणाररात्त पुनः सोऽप नाप्य: ॥ ४२२९॥ 

कोऽह कौ देशका समविषमगृणाः केऽयः ॐ सहायाः का शकिः कोऽभ्युपायः फल- 
मिह च कियत्कीदशी देवसंपत् । संपत्तौ को निबन्धः प्रविदितवचनम्योत्तरं फिनुमेस्या- 

दित्यवं कार्यमिद्धाववहितमनमो हस्तगाः संपदः स्युः ॥ ४२३ ॥ 

सामान्यनीतिः। 
अनुगन्तुं सतां वत्मे कृत््ं यदि न शक्यते । खल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति 

॥ १ ॥ प्रत्यहं म्रलवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । फ न मे पशमिस्तुस्यं फ न सत्पुरुषैरिति 
॥ २ ॥ पद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुवीत संगतिप् । सद्विविवादं मत्री च नापद्गिः किथिदा- 
चरत् ॥३॥ न हिषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कृपते । अनाहूता न चायान्ति तेनादम- 
नोऽपि देवताः ॥ ४ ॥ पठतो नासि मूर्खत्वं जपतो नासि पातकम् । मौनिनः कहो 
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१ प्रपरिध्याम मनोज्ञाम् सभायाम्, प्रियान्. ५ अपक्ाश्मू 



[प्र०३ पामान्यनीतिः। ३३७ 

नसि न मयं चासि जाग्रतः ॥ ९ ॥ तेऽपि वयपि ह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः । य- 
द्यपि स्यान्न फलदा सुमा सान्यजन्मनि ॥६॥ यस्य चाप्नियमनविच्छरत्तस्य कुर्यात्सदा भि- 
यमू । व्याधा मृगवधं कतुं पम्यगगायन्ति सुरम् ॥ ७ ॥ प्रहरिप्यन्मियं ब्रृयालह्यापि 
प्रियोत्तरम् । अपि चास्य रिरर्छिखा रुदयाच्छोचेत्तथापि च ॥ ८ ॥ सुमन्तिते सुषिक्राने 
सुतो सुविचारिते । प्रारम्भे कृतबुद्धीनां िदधिरम्यमिचारिणी ॥ ९ ॥ नाराः मष्ुवन्ल- 
थोन्न शठा न च मायिनः | न च लोकरवाद्रीता न च शरश्वत्मतीक्षिणः ॥ १५ ॥ नोद- 
न्वानयितामेति सदाम्भोमिः प्रपूयते । आत्मा तु पात्रतां नेयः पत्रमायानति संपदः ॥ ११॥ 
काकतालीययोगेन यदनात्मवति क्षणम् । करोति प्रणयं लक्षीस्तदस्याः स्रीलचापरम् 
॥ १२॥ यो यमर्थं प्रथयते यदर्थं घरटतेऽपि च । अवयं तदवाप्ति न चेच्छन्तो 
निवतेते ॥ १३ ॥ केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः ममादतः । केचिज्ज्ञानावतेमेन केचि- 
्रषटसतु नाशिताः ॥ १४ ॥ मितर्वननवन्धूनां उदधर्यस्य चात्मनः । आपन्निकपपापाणे 
नरो जानाति सारताम् ॥ १९ ॥ द्टरपि निजेरेव प्रावृतं सर्मृत्तमम् । वरं नीणाम्बर 
वापि हट्टे कपटमहेति ॥ १६ ॥ चिन्तनीया हि वरिपदामादावेव प्रतिक्रियाः । न कूपननं 
युक्तं प्रदीप्ते वहिना गृहे ॥ १७ ॥ वरं दारिद्मन्यायममवाद्िमवादिह । करातामिमता 
ददे पनतान तु शोफतः ॥१८॥ खी विनदयति रूपेण ब्राह्मणो राजसेव्या। 
गावो दूरमरचरेण हिरण्यं लोमछिप्सया ॥ १९ ॥ अतिदानाद्रलिरवदधो ह्यतिमानात्पुयो- 
धनः । विनष्टो रावणो लैस्यादति सर्वत्र वरयेत् ॥ २० ॥ धनमस्तीति वाणिज्यं 
किचिदस्तीति कपेण् । सेवा न किचिदस्तीति भिक्षा नैव चनैवच॥ २१ ॥ सश्र 
गजो हन्ति जिघन्नपि मूजंगमः । हसन्नपि रपो हन्ति मानयन्नपि दनः ॥२९॥ गीतरा- 
स्रविनोदेन कारो गच्छति धीमताम् । व्यम्रनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ २६ ॥ 
जानन्ति पावो गन्धद्धिदाजानन्ति पण्डिताः । चाराञ्जानन्ति राजानश्चकषम्यीमितरे जनाः 
॥ २४ ॥ युक्तियुक्त म्रगृहीयाद्वालादपि व्रिचक्षणः । सवेरविपयं वस्तु फ्रि न दीपः प्रकरा 
रयेत् ॥ २९ ॥ वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम् । व्रृभा दानं समर्थस्य वृधा 
दीपो रिवापि च ॥ २९ ॥ अनायुद्धमृषिश्राद्धं प्रमति मेवडम्बरम् । दंपत्योः कलहशरैव 
परिणामे न किचन ॥ २७ ॥ अथेनाज्ञं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वचनं चापमानं 
च मतिमान्न प्रकारयेत् ॥ २८ ॥ अदन्ति नेदं वत्ति सोपद्रवां त्यनेत् । लनेन्मा- 
यारिनं मित्रं भनं प्राणहरं त्यनेन् ॥२९॥ सौद्रेन परित्यक्तं निः्नहं खच्वच्यनेत् । सोदरं 

भ्रातरमपि किमुतान्यं एथगजनम् ॥ ३० ॥ यन्निमिनं भवेच्छोक। दुःखं वा त्रापरएवच। 
आयामो वा यतः रृटस्तदेकाङ्गमपि लेत् ॥ -६१॥ लनेरेकं कुटस्यार्थं म्ामस्याथं 
कुं त्यजेत् । आमं ननपदस्यार्थं ह्यातमार्थे एथिवी लेत् ॥ ३६२ ॥ न गणस्याग्रतो गच्छे- 

वि इद्तेऽपि. 
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त्सिढे फर समं फलम् । यदि कायैविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥ ३३ ॥ धनिक 
श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः । पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वपेत् ॥ ३४ ॥ 
चरुत्येकेन पदेन तिष्ठलेकेन पण्डितः । नाप्रमीक््य परं स्थानं पूवमायतनं लयजेत् ॥ ६९ ॥ 
अनायके न वस्तव्यं न वसेद्रहुनायके । स्रीनायके न वस्तव्यं न वसद्रालनायके ॥ ३६ ॥ 
वथा प्र्नेद्यादं न कंचिन्मर्मणि श्रोत् । सर्वान्परियनेदथान्ताध्यायस्य विरोधिनः 

॥ २७ ॥ अनमिध्या परखेषु सवैप्तचेषु सौह्दम् । कमणां फलमस्तीति मन्ता त्रितयं 
चरेत् ॥ ३८ ॥ प्राणातिपातः सैन्यं च परदारामिमदोनप् । त्रीणि पापानि कायेन 
नित्यशः परिवर्जयेत् ॥ ३९ ॥ न कश्चिदपि जानाति कि कस्य श्वो भविप्यति । अत 
शवः करणीयानि कुर्यादयैव बुद्धिमान् ॥ ४० ॥ अनेन म्देहेन यद्टोकटयदामेदम् । 
विचिन्य तदनुष्ठेयं कम हेयं ततोऽन्यथा ॥ ४१ ॥ उप्कारः परो धमः परार्थ क्म नेपु- 
णम् । पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥ ४२ ॥ अज्ञनस्य क्षयं टषटर वल्मी- 
कस्य तु संचयम् । अवन्ध्यं दिवसं कुर्यादानाध्ययनकर्मसु ॥ ४३ ॥ परदारा न गन्तव्याः 
सवेवरणेषु कर्हिचित् । न ॒हीद्रमनायुप्यं त्रिषु लेकेषु विद्यते ॥ ४४ ॥ मात्रा खरा 
दुहित्रा वा ॒नैकश्षय्यापतनो भवेत् । बल्वानिन्द्रियन्रामो विद्धाप्मपि करति ॥ ४९ ॥ 
परदारपरद्रम्यपरद्रोदपराद्ुखः । गङ्गा बरुते कदागत्य मामयं परावयिष्यति ॥ ४६ ॥ बह्म- 
हत्या सुरापानं स्तेयं गुव॑ङ्नागमः । महान्ति पातकान्याहृस्तत्संसगीं च पञ्चमः ॥ ४७ ॥ 
सीबाटसवामिमित्र्ो गोघ्नो विश्वासघातकः । रापो ब्रह्महा चोरो यान्त्येते सवैनारकान् 
॥ ४८ ॥ कूटसाक्षी मृषावादी यश्चापदनुरास्ि वै । ते मोहमृत्यवः सर्वे तथाये वेद 
निन्दकाः ॥४९॥ घटं भिन्दात्पटं शिन्याक्कुर्याद्रा्मरोहणम् । येन केन प्रकारेण प्रिद 
पुरुषो मवेत् ॥ ५० ॥ न हीदटशं संवननं त्रिषु ोकरेषु विदयते । दया मत्री च भूतेषु दानं 
च मधुरा च वाक् ॥ ५१॥ विवादो धनसंबन्धो याचनं सरीषु संगतिः । आदानमग्रतः 

स्थानं मेत्रीमङ्गस्य हेतवः ॥ ५२ ॥ दरितानि क्राणि गृहे म॒क्तमशङ्कितम् । कथितानि 
रहस्यानि सरोहदं किमतः परम् ॥ ९३ ॥ दुःखेन शछ्िप्यते भिन्नं शिष्टं दुःखेन मिद्यते । 
भिन्नक्ि्ातुया प्रीतिःसरा दुप्चैकमदायिनी ॥ ९४ ॥ ययोरेव पतमं॑वित्तं ययोरेव 
समं कुटम् । तयोरमत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ५९५ ॥ उत्तमा आत्मना 
स्याताः पितुः स्याताश्च मध्यमाः अधमा मातुरखात्ख्याताः श्वदुराच्चाधमाधमाः ॥ ५१ ॥ 
ऋणरोपश्चाग्निरोषः शतररोषम्तथेव च । पुनः पुनः प्रवर्तने तस्माच्छेषं न रक्षयेत् ॥ ९७ ॥ 
कृमोज्यन दिनं नष्टं कुकलत्रेण शवेरी । कृपुत्रेण कुटं नष्टं तत्रष्टं यन्न दीयते ॥ ५८ ॥ 
अमेरश्च तपवी ्याच्छरश्चाप्यरतत्रणः । मद्यपा स्री सती राजनिति न श्रदधामहे॥९९॥ 
नामिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः 

१ वेश्ाकरणम 
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॥ ६०॥ सामायांया प्रियं व्रूतेस पुत्रो यत्र निरृतिः तमिित्रं यत्र विश्वासः 
देशो यत्र जीन्यते ॥ ६१ ॥ व्रनत्यधः प्रयातयुचेनेरः हरेव वेष्ठिैः । अधः कूपस्य 
खनक उर्ध्वं माप्ादकारकः ॥ ६२ ॥ कुया परदारिच्छां विश्वां खीषु वर्जयेत् । हतो 
दशास्यः सीताथीं हतः पल्या विदूरथः ॥ ६३ ॥ न मद्यव्यमनीं क्षीवः कुरयाहेताटचे- 
ष्टितम् । दृप्णयो हि ययुः क्षीवास्तृणेः परहरणेः क्षयम् ॥ ६४ ॥ दानं परलाश्चितु कुर्यान्न 
पश्चात्तापवान्भवेत् । बहिनात्मार्पितो बन्धे दानरोषस्य शद्धये ॥ ६९ ॥ न स्रीनितः प्र- 
मृढः स्याद्रादरागवसीरृतः । पुत्ररोकादशरथो जीवं जायाजितोऽल्यनत् ॥ ६६ ॥ क्षिपे 
दाक्यशरान्धोरान्त पारुष्यविपष्ुतान् । वाक्पारुप्यरुषा चक्रे भीमः कुरुकुरक्षयम् ॥ १७॥ 
परेषां छशदं कुयान्न पृशन्यं प्भृप्रियम् । चैद्ान्येन गतौ राहोश्न्द्राकौ भक्षणीयताम् 
॥ ६८ ॥ कुयात्नीचजनामभ्यस्तां न थाच्जां मानहारिणीम् । बटिपराथनया माप रबरुतां पृरु- 
पोत्तमः ॥ १९ ॥ वकरः क्ररतरेटग्धेनं कुयात्मीतिपेगति् । विषठस्याहरदेनं वि्वा- 
मित्रो निमन्त्रितः ॥ ७० ॥ तीते तपसि रीनानामिन्द्रियाणां न विश्वेत् । विश्वामित्रोऽपि 
सोत्कण्ठं कण्डे जग्राह मेनकाम् ॥ ७१॥ मक्तं रक्तं सदापक्तं निर्दोषं न परिल्जेत् | 
राम््यक्ला सती सीतां रोकशस्याकुटोऽभवत् ॥ ७२ ॥ वजेगरदिन्दियजयी निजने नननी- 
मपि । पुत्रीरृतोऽपि प्रदुप्रः कामितः शाम्ब्रखिया ॥ ७३ ॥ प्रमुमरस्रादे विश्वाप्रं न कुया 
त्छप्रपनिमे । नन्देन मन्त्री निक्षिप्तः शकटारोपि बन्धने ॥ ७४ ॥ अप्युन्नतपदारूढः 
पज्यान्नेवापमानयेत् । नहषः शक्रतां प्राप्य च्युतोऽगस््यावमाननात् ॥ ७५ ॥ हितोपदेशं 
रणुयातर्वीत च यभोदितप् । विदुरोक्तमतामृत्कोरवः ओोकशल्यभाक् ॥ ७६ ॥ न 
ुत्रायत्तमेश्र्य कुर्यादार्यः कथंचन । पूत्रापितमरमूत्लो ऽमदनराषटस्तेणोपमः ॥ ७७ ॥ श्र 
तिस्मृत्युक्तमाचारं न तयनेत्प्ाधुमेवितम् । देलयानां श्रीवियोगोऽमत्सत्यधमक्रियामूचाप् ॥७८॥ 
नदीनां नखिनां चैव शृङ्गिणां शखपाणिनाम् । विश्वासो नैव कतैन्यः स्रीषु राजकुटेु च 
॥ ७९ ॥ न कुयादमिचारोगक्छयादिकुहकक्रियाप् । रक्ष्मणेनेन्द्रजित्छृत्याभिचारपमये हत 
॥ ८० ॥ व्याक्रुटोऽपि विपत्पतिः म्परेषटिप्णुं सदा हदि । शरतल्पगतो भीप्मः सस्मार 
गरुडध्वजम् ॥ ८१ ॥ चिन्ता जरा मनुप्याणामनध्वा वाजिनां जरा । अमभोगां जरा खीणां 
वस्राणामातपो जरा ॥ ८२ ॥ सियवाक्यम्रदानेन सर्व तुप्यन्ति जन्तवः । तस्मात्तदेव व- 
क्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ ८३ ॥ पर्चभिः सरह गन्तव्यं स्थात्यं पजमिः सह । पशचभिः 

मह वक्तव्यं न दुःखं पञ्चभिः सह ॥ ८४ ॥ यानि न्यायपरदृत्तस्य तिथत्रोऽपि सहायता- 
मू । अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमति ॥ ८९ ॥ विद्याम्यामो विचारश्च ममयो 

रेव शोमते । विवाहश्च विवादश्च समयोरेव शोभते ॥ ८६ ॥ रर्ष्मीषेसति जिद्राम्रे जिदरम्र 
मित्रबान्धवाः । जिद्धाम्रे बन्धनं प्राप्तं जिद मरणे भ्रुवम् ॥ ८७ ॥ यस्मिन्देशे न संमानो 

= + न्न णा जन ७१ 

१ मत्तः, > म्यायमागानुसारिण तियग्जातीयराः, पश्वे इयथ 
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न प्रीतिर्म च बान्धवाः । न च विद्यागमः कश्चिन्न तत्र दिवसं वसेत् ॥ ८८ ॥ वहैदमिर्् 
स्कन्धेन यावत्काटविपर्ययः । अथेवमागते कले भिन्द्ाद्धरमिवास्मनि ॥ ८९ ॥ सवैनान्े 
सम्पच्च ह्यर्थं लति पण्डितः । अर्धेन कुरते कार्यं स॒वेनाज्ञो न जायते ॥ ९० ॥ मूसै- 
रिष्योपदेरोन दुष्टस्रीभरणेन च | हिषतां स॑म्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ॥ ९१ ॥ मि- 
हुः कतघ्रस्य स्रीघ्रस्य पि्ानस्य च । चतुणौमपि चैतेषां निप्डतिर्गैव विश्रुता ॥ ९२ ॥ 
गतश्रीगणकान्देष्टि गतायुश्च चिकित्सकान् । गतश्रीश्च गतायुश्च बराह्मणान््ेष्टि मारत 
॥ ९३ ॥ आत्मब्द्धिः पुखायेव गुरुबुद्धिरविदोषतः । परबुद्धिविनाशाय स््रीबुद्धिः प्रखयावहा 

॥ ९४ ॥ विस्मयः सर्वथा हेथः मत्यूहः सवैकरमेणाम् । तस्माद्धिस्मयमुत्छज्य साध्यसिद्धि- 
विधीयताम् ॥ ९५ ॥ विषादप्यमरतं ्राह्यममेध्यादपि काञ्चनम् । नीचादप्युत्तमां विद्यां 
सखीरलं दष्कुटादपि ॥ ९६ ॥ लुब्धमर्थेन गृहीयात्करुद्मञ्जटिकमणा । मृखं न्दानुकृत्या 
च त्वर्थेन च पण्डितम् ॥ ९७ ॥ जानीयात्पंगरे मत्यान्बान्धवान्ग्यस्तनागमे । आपत्काटे- 

षु मित्राणि मायौ च विभवक्षये ॥ ९८॥ खरं श्वानं गजं मत्तं रण्डां च बहुमापिणीम् । 
राजपत्र कुमित्रं च दूरतः परिवजेयेत् ॥ ९९ ॥ दुरस्थं जटमध्यस्थं धावन्तं पनगवितम् । 
क्रोधवन्तं मदोन्मत्तं नमस्कारेऽपि वजयेत् ॥ १०० ॥ पिपीलिकाभमितं धान्यं मक्षिकासंचितं 
मधु । टन्पेन संचितं द्रव्यं समुरं च वरिनदयति ॥ १०१॥ न सारणीया धीरेण रसना 

नीरमे जने। को नाम कुरुते फरो नायकः सायकक्षतिम् ॥ १०२ ॥ धातुवादेषु वि 
त्ताशा मोक्षाशा कोरटिके मते। जामातरि च पूत्राशा त्रयमेतत्निरथकम् ॥ १०३ ॥ 
हवाविमौ पूरुषो रोके सुखिनो न कदाचन । यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः 
॥ १०४ ॥ द्वाविमौ पुरुषौ टोके परप्रययकारको । खियः कामितकामिन्यो लोकः पू 
जितपूजकः ॥ १०९ ॥ द्वाविमौ पुरुषौ टोके सूयेमण्डलमेदिनो । परिव्राज्योगयुक्तश्च रणे 
चाभिमखो हतः ॥१०६१॥ द्वाविमौ परुषो टक खमेस्योपरि तिष्ठतः । प्रभुश्च क्षमया युक्तो 
दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥ १०७ ॥ द्वाविमो पुरुषो रोके न भृतो न मविप्यतः । पराथितं यश्च 
कुरुते यश्च नार्थयते परम् ॥ १०८ ॥ द्वाविमौ पुरुपौ रोके शिरःशूलकरावुमो । गृहस्थश्च 
निरारम्भो यतिश्च सपरिग्रहः ॥ १०९ ॥ शतरदहति संयोगे वियोगे मित्रमप्यहो । उम- 
योहुःवदायिलं को मेदः शात्रुमित्रयोः ॥ ११० ॥ दुष्टा मायो शठं मित्रं भृतयश्चत्तरदा- 
यकः । सर्पे च गृहे वाप्रो मृत्युरेव न संशयः ॥ १११ ॥ ददतो युध्यमानस्य पठतः 
पुलको न चेत् । आत्मनश्च परेषां च पिक्लागं पौरुषं श्रुतम् ॥ ११२ ॥ न तदुक्तं न 
तत्पीतं न तत्सुतं न तदतम् । यन्मांपमाहिषक्षीररटनावनिर्वाजितम् ॥ ११६ ॥ निःसार्य 
पदाथेस्य प्रायेणाडम्बरो महान् । न पुणे ध्वनिस्ताटग्याटक्रस्ये प्रजायते ॥ ११४ ॥ 
मसि मासि पमा उयोत्त्ञा पक्षयोरुभयारपि । तत्रैकः शुछपक्षोऽमृद्यदाः पुण्यैरवाप्यते 
1 

१ त्याज्यः, २ व्िघ्रूपः. ३ करोष्टरि. ल्ली, ५ अश्वः, 
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॥| ११५ ॥ मत्स्यादयोऽपि जानन्ति नीरक्षीरविवेचनम् । प्रमिद्धिरेव हंमस्य यद्षः पण्यैरवा- 
प्यते ॥ ११६ ॥ पञ्चमिः कामिता कुन्ती तद्धूरथ पञ्चभिः | सतीं वदति लोकोऽयं यक्ष 
पु्येरवाप्यते ॥१ १७॥ पोमाग्यं विररस्य म्यात्समकमेगुणेप्वपि । पिशदायुषा ए्वी सङ्ग- 
यन्तेव दटरयते ॥ ११८ ॥ हस्तादपि न दातव्यं गरहादपि न दीयते । परोपकरणार्थाय व 
चने कि दरिद्रता ॥ ११९ ॥ वनानि दहतो वहैः सखा भवति मारुतः । मर एव दीपना- 
शाय छृशे कस्यास्ति सौर्हदम् ॥ १२० ॥ भोभ्यं भोननराक्तिश्च रतिकशञक्तिभरखियः । 
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फटम् ॥ १२१ ॥ जानन्ति हि गृणान्वक्तं तद्दिषा 
एव तादृशम् । वेत्ति विश्वंभरा मारं गिरीणां गरिमाश्रयप् ॥ १२२ ॥ जीवन्तोऽपि 
म्रताः पञ्च व्यासेन परिकीतिताः । दरिद्रो व्याधितो मृखः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ १२६ ॥ 
अत्याप्तन्ना विनाशाय द्रतश्ाफटश्रदाः । मध्यमभावेन सेव्यन्ते राजा वदहिगृरुः खिय 
॥ १२४ ॥ अमृतं दुलभ नृणां देवानामुदकं तथा । पितृणां दुटभः पुत्रस्तक्रं शक्रस्य दु 
ममू ॥ १२९ ॥ रीनेः पन्थाः शनेः कन्था शनेः पवतमस्तकरे । शनेविद्या शनैर्वित्तं पश्च 
तौनि शनैः शनेः ॥ १२६ ॥ अन्वयागतविद्यानामन्वयागतमंपदाम् । विदुषां च मरभूणां 
च हृदयं नावलिप्यते ॥ {२७ ॥ मक्षिका मको वेश्या मृषको याचक्रस्तथा । म्रामणी- 
गणकश्नैव सेते परमक्षकाः ॥ १२८ ॥ अक्रतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पएञ्यते । अर्थ- 
यन्ति नरा नागं न ताक्ष्य न गजारिकम् ॥ १२९ ॥ शोभन्ते विद्यया विप्राः क्षत्रिया 
विजयश्रिया । श्रियोऽनुकृ्दानेन जया च कँखाङ्गनाः ॥ १६० ॥ ब्राह्मणा गणका 
वेश्याः तारमेयाश्च कुकटाः । दष्टप्वन्येषु कुप्यन्ति न जानि तस्य कारणम् ॥ १६१ ॥ 
त्रपोत्रवभूभलेः संपूर्णमपि सवेदा । मायहीनगरहम्धस्य शुन्यमेव गृहं मत् ॥ १२९ ॥ 
अक्षरद्वयमभ्यम्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिदं दैहि दहति विपरीतमुपस्थितम् 
॥ १३३ ॥ नवे वयसि यः शान्तः स्र शान्त इति मे मतिः । धातुषु क्षीयमाणेषु शान्तिः 
केस्य न जायते ॥ १६५ ॥ बिग्गृह गृहिणीशन्यं पिक्षटत्रमपूत्रकम् । धिक्पुत्रमवि- 
नीतं च पिग्ञ्योतिषमजातकम ॥ १३६९ ॥ अश्वं नैव गनं नैव व्याघ्रं नेवचनैव च। 
अजापुत्रं बलि दद्यादवो दुषेखघातकः ॥१३६॥ दर्मन्त्री राञ्यनादाय मआमनाश्ाय ककरः । 
स्यालको गरहनाशाय मवेनाश्ाय मातुरः ॥ १६७ ॥ जटे तैलं खटे गृह्यं पात्रे दानं 
मनागपि । भ्रान्ते शाखं स्वयं याति विस्तारं वस्तुशक्तित ॥ १६८ ॥ उद्योगः कलह 
कण्डु्यतं मयं परस्वियः । आहारो भधुनं निद्रा सेवनात्तु विवधते ॥ १६९ ॥ ताथ 
लामिनं टेष्टि कूतदारस्तु मातरम् । जातापल्या परति ष्टि गतरोगश्िकित्पकम् ॥ १४० ॥ 
कज = ~~------~~-----~---^--~------ - --~----- - -~-“ * = ~ ~~ ~~ न ~ + > ~ > ~ 1 

१ मित्रभावः, २ परत्रम व्येषु अतिवाह्यते सिध्यति आरोहति प्राप्यते वधते इति प्रश्वक्रियाध्याहारः. ३ मा- 

गतिवाहनादीनि. ४ एतानि त्वरया न भवन्तीयथैः. ५ वंशपरम्पगगतविद्यानाम्. ६ सगव न भक्ति. ७ कुट 

-क्नियः. ८ श्वानः, ५ गजः. १० स्वन्पमप्रि- ११ वस्तुपाहात्मयेन, १२ छतादागः खरी यैनमः. १३ त्यम् 
३१ । 
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न्तं न्यतेलादं कखपतं जटं पित् । प्रलपतां कदेदाणीं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १४ 
नासि यत्नं चियः प्िचिन्न व्रतं नोपवामकम् । या तु मतरि शुश्रुषा तया सगं जयद्यपौ 
॥ १४२ ॥ शनि ममिगतं तोयं शुचिनीरी पतिव्रता । शुचिः कमकरो राजा संतोषी बाह्म- 
ण; शतिः ॥ १४३ ॥ निलमाम्यं शानि खीणां शकुनिः फलपातने । वत्सोऽपि स्तनपाने 

स्याच्छर मृगग्रहो शतिः ॥ १४४ ॥ मर्ता देषो गुरुमता धर्मेतीयत्ततानि च । तस्मात्पर 
प्रिय प्रतिमे मनेत्पतती ॥ !{४९॥ जपार् खु मप्नार सारमत्तृषटयम् । करिया 

वामरः पतां सङ्गो गङ्गाम्भः शंभुमेवनप् ॥ १४६ ॥ उदारस्य दण वित्तं शूरस्य मरणं 
तृणम् । विरक्तस्य तृणं मायां निःहम्य तृणं जगत् ॥ १४७ ॥ सततानि न पूर्यनौ 

पर्वमाणान्यनेकशः । ब्राह्मणोऽगनिमो राजा पयोधिरुदरं गृहम् ॥ १४८ ॥ कल्पान्तवाम- 
पंोमटद्विताशोपममतः । स्थेयमरप्ादमयादास्ता एव हि महोदधेः ॥ १४९ ॥ संपत्परस्वती 
मलयं संनानं सदनूमरहः । सतता मुढतपंमारः सकाराः सत्त दु॑भाः ॥ १९० ॥ अप्रच्छा 
या खहप्रीतिनव्स्यानि योपितः । किचित्काहोपमोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ १९१॥ 
परोऽपि दिततरन्वन्धन्धुरप्यदितः परः । अहितो देहजो व्याधिदितमारण्यमौपधम् ॥ 
॥ १९२ ॥ जलछविन्द्रनिपातन क्रमराः प्रथते घटः । म॒ हेतुः सवविद्यानां धस्य च 
धनस्य च ॥ १५३ ॥ सौवणनि सरोजानि निमी मनि शिल्पिनः । तत्र सौरभनिमीणे 

चतरश्चतराननः ॥ १५४ ॥ पाक्षरं परपं दषट्रयो नरो नाभिमन्यते । बहीवदेसमो 

टके खुरशृङ्गविवितः ॥ १९५ ॥ को न याति वदं छक मुखे पिण्डेन पूरितः । मृदङ्गो 
मृखलेयेन करोति मधृरध्वनिप् ॥ १९६ ॥ ट्व्धानां याचकः रशात्रुश्चोराणां चन्द्रमा रिपुः । 
नारस्रीणां पतिः रातरमूर्वाणां बोधको रिपुः ॥ १९७ ॥ अमन्त्रमक्षरं नास्ति नासति 
मृहमनोषधम् । अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्म: ॥ १९८ ॥ परोपदेशवे- 
लायां शिष्टाः सर्वै भवन्ति वे । विम्मरन्तीह रिष्टवं म्वकरार्यं॑सरमुपम्थिते ॥ १९९ ॥ 
गुणिनां निगणानां च दृश्यते महदन्तरम् । हरः कण्डगनः स्रीणां दूषुराणि च 
पादयोः ॥ १६० ॥ अलम्यं॒टब्धुकामस्य जनम्य गतिरीदशी | अहृभ्येषु मनस्तापः 

संचिताथां विनस्यति ॥ १६१ ॥ रात्रवाक्यामृतं श्रवा तेन मौहादमाजवप् । नहिं 
रेण कतैम्यमात्मनः शुभमिच्छता ॥ १६२ ॥ शूराश्च कृतविद्याश्च रूपवत्यश्च योषितः । 

यत्र यत्र गमिप्यन्ति तत्र तत्र छतादराः ॥ १६३ ॥ चतारो धनदायादा धमाभनिग- 
पतस्कराः । तेषां स्येष्ठावमानेन त्रयः कुप्यन्ति बन्धवाः ॥ १६४ ॥ शीमारवती कान्ता 
पप्पमारवती रता । अथमारवती वाणी मते कीमपि भ्रिथम् ॥ {६१ ॥ पूरोत्पीडे 
तडागस्य परीवाहः रतिक्रिया । शोकक्षोमे च हृदयं प्र्पिरेव धायते ॥ १६६ ॥ उप- 
भोक्तु न जानाति श्रियं प्राप्यापि मानवः | अक्रण्ठनलमग्रोऽपि श्वा छहियेव जिहया 

ज~ थ 9 थाम 

१ प्रपित्रप् २ पुक्तहरः, ३ अचिन्याम्, ४ रोमम्. ५ प्र्रहणप्. ६ उपायः, 
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॥ १६७ ॥ आती देवान्नमस्यन्ति तपः कुषेन रागिणः । निर्धना दानमिच्छन्ति बद्धा 
नारी पतित्त्रा ॥ १६८ ॥ जामाता जठरं जाया नातवेदा नलाशयः । प्रिता नैव पर्बन्ते 
जकाराः पश्च दुभेराः ॥ १६९ ॥ जननी जन्मभूमिश्च जाहवी च जना$नः। जनक 
पञ्चमश्चैव जकाराः पञ्च दमाः ॥१७०॥ सा श्रीयौ न मदं कुर्यात्स सुखी तृष्णयोज्कितः। 
तनित यत्र विश्वासः परुषः प्र॒ जितेन्द्रियः ॥ १७१ ॥ मुलमं वस्तु स्म्य न याला- 
द्रणीयताम् । खदारपरिहारेण परदारार्थिनो जनाः ॥ १७२ ॥ एकम्य करम॑संवीक्षय 
करोत्यन्योऽपि गर्हितम् । गतानुगतिको लोको न टोकः पारमािकः ॥ १७६ ॥ कचि- 
दृष्टः क्रचिनतुष्टा रुषटस्तृष्टः क्षणे क्षणे । अव्यवम्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः 
॥ १७४ ॥ गुरूपलन्यां निशाधीशो बाह्यण्यां पाकरामनः । गतः पर्ेषुलक्ष्यतरं का कथा- 
न्यस्य देहिनः ॥ १७५ ॥ यम्मिन्रुष्टे मयं नाम्ति तुष्टे नैव धनागमः । निग्रहानमहौ न 
स्तः सर र्टः कि करिष्यति ॥ १७६ ॥ आलम्योपहता त्रिद्या परहस्तगताः सियः। 
अल्पवीनं हतं कषेत्रं हतं वैन्यमनायकम् ॥ १७७ ॥ नित्रििणापि सर्पेण करतेभ्या महती 
फणा । विषमस्तु न चाप्यस्तु फगयेपो मयंकगः ॥ १०८ ॥ एक एव पदराभम्तु तरिधा 
भवति वीक्षितः । कुणपः कामिनी मामं योगिभिः कामिमिः श्वमिः॥ १५९ ॥ नारी 
परमुखद्रष्टी कविरव्यवहारवित् । अपथ्यपेवी रोगी च क्ियद्विरनापिहम्यमे ॥ १८० ॥ 
अन्यदा मूषणं पां क्षमा लज्जेव योपिताम् । पराक्रमः परिभवे केयाल्यं सरतैषिव 
| १८१ ॥ सांप्ारिकिपलासक्त बह्मज्नोऽम्मीति वादिनम् । कमेवह्यामयभ्रष्टं त॒त्यनद- 

न््यजं यथा ॥ १८२ ॥ रौ दौने न माणिक्यं मोक्तिकं न गने गने । साधवो नहि 
स्त्र चन्दनं न वने वने॥ १८६ ॥ प्रीतिच्छमीम्ययः छशः माकि पस्नाक्रिमकिम 
कम् । या रोभाद्या परद्राहात्परा्थं यः पराशन् ॥ {८४ ॥ मना मधकररो मवरो मानिनी 

मदनो मरुत् । मा मदा मर्कट मत्स्यो मक्रारा दश चक्राः ॥ १८९ ॥ यावज्जीवं 

पखं जीवेदणं कृत्वा ब्रूतं पितन् । भम्मीमृतस्य जीतस्य पुनरागमनं कृतः ॥ १८६ ॥ 

अप्तार एष संसारः मारं मारङ्कगोचनाः । तदथं धनमिच्छन्ति न त्यागेन धनेन 

किम् ॥ १८० ॥ मल्यानुमारिणी रक्षी: कीतिस्त्यागानुपरारिणी । अभ्याससारिणी 

विद्या बुद्धिः क्मानप्तारिणी ॥ १८८ ॥ उपाध्यायश्च वद्यश्च ऋतुकाटं व्रस्रियः। 

सूतिका दूतिका नौका कायने ते च शप्पवत् ॥ १८९ ॥ विशाखन्ता गना मता 

मरसृतान्तं च यौवनम् । प्रणामान्तः सनां कोपा याचनान्तं हि गौरवम् ॥ १९०॥ छतान्त 

पादराबद्यानां देवोपहतचेतमाम् । बुद्धयः कुठ्नगामिन्यो मवन्ति महतामपि ॥ १९१ ॥ 

सदयं हदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम् । कायः प्रहितो यस्य॒ कटिम्तस्य करोति करम् 
॥ १९२॥ अपलयदरनस्यार्थ प्राणानपि च या त्यनेन । लयजनि तामपि क्रूरा मातरं दार- 

,०८०५५८ ॥ 8 १7 
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१ निन्यम्, > दावः, 
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हेतवे ॥ १९३ ॥ पूतरमूः प्ाककुशला पवित्रा च पतिव्रता । प्रबाकषी, पपरन भुवि 
संयाति गौरवम् ॥ १९४ ॥ दातुरुन्नतवित्तस्य गुणयुक्तस्य चाथिनः । दमः सट संयोगः 

महीजक्ेत्रयोखि ॥ १९५॥ आज्ञामात्रफलं राज्यं ब्ह्मच्यफटं तपः । परिज्ञानफलं विद्या 
दत्तभुक्तफलं घनम् ॥ १९६ ॥ आयुतं गृहच्छिद्रं मन्त्रमोषथमेभुने । दानं मानापमानौ च 

नव गोप्यानि कारयेत् ॥ १९७ ॥ अग्नौ द्ग जले मग्रं हतं तस्करपार्थिवैः । तत्सर्व दान- 
मित्याहूयीदि छव्यं न मापते ॥ १९८ ॥ संप्रमः सेहमास्याति वपुराख्याति भोजनम् । 
विनयो वंडमाख्याति देङमास्याति भाषितम् ॥ १९९. ॥ कि विद्यया किं तपसा 
कि योगेन श्रुतेन च । कि विविक्तेन मौनेन खीभियस्य मनो हतम् ॥ २०० ॥ यश्च 
मूढतमो रोके यश्च बुद्धेः परं गतः । तावुभो मुमेधेते छिस्यलयन्तरितो जनः ॥ २०१ ॥ 
त्यजेत्ामिनमस्युग्रमत्य॒ग्रात्छृपणं लयनेत् । रृपणादविदोषन्ञं तस्माच्च कृतशासनम् ॥२०२॥ 
पात्रापात्रविवेकोऽस्ति धेनुपन्नगयोरिव । त्रणात्मंजायते क्षीरं क्षीरात्संजायते विषम् ॥२०३॥ 

दानविद्यां शनैरथनारोरेत्पवतं शनैः । दानैरध्वप वर्तेत योजनान्न परं व्रनेत् ॥ २०४ ॥ 
यतं पुर्तकवाद्ये च नायकेषु च सक्तिता । खियम्तन्द्री च निद्रा च विद्याविघ्कराणि 
पट् || २०९ ॥ अतिथिवीटकः पत्नी जननी जनकस्तथा । पत्ते गृहिणः पोप्या 
हृते च सहाक्तितः ॥ २०६ ॥ गादं गुणवती विद्या न मुदे विनयं विना । मृखतापि 
मुदे भृयान्महत्पु विनयान्विता ॥ २०७ ॥ अहो साहजिकं प्रेम दृरादपि विराजते । 
चकोरनयनहन्दमाह्यदयति चन्द्रमाः ॥ २०८ ॥ पराक्षरा विपरीताश्रद्राक्षमा एव 
केवलम । सरसो विपरीतश्चत्सरसतवं न मुञ्चति ॥ ६०९ ॥ यदीच्छपि वकहीकतुं जगदे- 
केन कमणा । परापतरादसस्यम्यो गां चरन्ती निवारय ॥ २१० ॥ एकम्पो द्विरध्यायी 
त्रिभिर्गीतं चतुः पथम् । सप्त पञ्च कृषीणां च सङ्कामो व्रहुमिजनैः ॥ २११ ॥ काकः 
पक्षिषु चाण्डालः स्मृतः पशुपु गदभः । नराणां कोऽपि चाण्डालः स्मरतः सर्वेषु निन्दकः 
॥ २१२ ॥ दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता । अम्यामेन न लम्येयुश्चवारः सहना 
गुणाः ॥ २१३ ॥ रोभमृानि पापानि रप्मलानि व्याधयः । इष्टमृहानि शोकानि त्रीणि 
त्यक्वा मुखी मव ॥ २१४ ॥ मदोपे दीपकश्चन्द्रः परभाते दीपको रविः । त्रेरोक्ये 
दीपको धमः पुपुत्रः कुलदीपकः ॥ २१५ ॥ पुखा्थी लनते विद्यां विद्यार्थी लजते 
सुखम् । मुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विदयाधिनः सुखम् ॥ २१६ ॥ अन्नं दानात्परं दानं 
विद्यादानमतः परम् । अन्नेन क्षणिका तृतियोवज्जीवं च विद्यया ॥ २१७ ॥ दूरस्थाः 
पेता रम्या वेश्या च मुखमण्डने । युद्धस्य वाती रम्या च व्रीणि रम्याणि दूरतः ॥२१८॥ 
माता यदि विपं दद्यादिक्रीणाति पिता पुत् । राजा हरति सभैस्वं तत्र का परिदेवना 
॥ २१९ ॥ अहेयि गणाद्रीतः पराघ्राज्च विषादिव । राक्षसीभ्य इव खीम्यः म विद्या 
मधिगच्छति ॥ २२० ॥ अवज्ञातरुटितं मेम नवीकतुँ कं इश्वरः । संधि न याति स्फुरितं 
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राक्ाेषेन मौक्तिकम् ॥ २२१ ॥ संनिकर्पोऽत्र मलीनामनादरणकारणम् । गाङ हिता 
यथान्याम्भस्तत्रलो याति शुद्धये ॥ २२२ ॥ टेषनी पुस्तकं रामा परहस्ते गता गता | 
कदाचितपुनरायाता ब्रष्टा मृष्टा च चुम्बिता ॥ २२३ ॥ पूर्वदत्तेषु या विद्या पर्वदत्तेष 
यद्धनम् । पूर्वदततेषु या भायां अग्रे धावति धावति ॥ २९४ ॥ श्रवा ध्म ्रिनानाति 
श्रुत्वा सजति दुमतिम् । श्रुता ज्ञानमवाप्नोति श्रुता मोक्षं च विन्दति ॥ २२५.॥ मनो 
धावति सवत्र मदोन्मत्तगनेन्द्रवत् | ज्ञानाङ्दासमा बुदधिम्तम्य निश्रलते मनः ॥ २२६ ॥ 
इच्छेचेद्विपुटां मेत त्रीणि तत्र न कारयेत् । वाग्वादमर्संबन्धं तत्पत्नीपरिमापणम् 
॥ २२७ ॥ अयुक्तं खामिनो युक्तं युक्तं नीचस्य दूषणम् । अमृतं राहवे मृत्युधिपं रुद्रस्य 
भूषणम् ॥ २२८ ॥ पण्डिते चैव मर्ये च बलवल्पि दुर्जने । श्रे न दरिद्र च मृलोः 
सर्वत्र तुस्यता ॥ २२९. ॥ मङ्गामे मुभेनद्राणां कवीनां कविमण्डले । दीति दी्निहा- 
निर्वा महूतोदेव जायते ॥ २६० ॥ विषस्य विषयाणां हि दस्यते महदन्तरम् । उपभुक्तं 
विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ २३१ ॥ पुराणान्ते दमश्चानानते मेथुनान्ते च या मतिः। 
सा मतिः सवेदा चेतस्यात्को न मुच्येत बन्धनात् ॥ २३२ ॥ आकारेणेव चतुरास्तर्कयन्ति 
पर्गितम् । गभ॑स्थं केतकी पु्पमामोदेनेव प्रदाः ॥ २६३ ॥ न ज्ञातुं नाप्यनजञतं नक्षत 
नाप्युपेक्षितुम् । खननः खजने जातं तरिपत्ातं समीहते ॥ २६४ ॥ प्रायो दुरन्तपयेन्ताः 
संपदोऽपि दुरात्मनाम् । मवन्ति हि सुखोदका विपदोऽपि महात्मनाम् ॥ २६५ ॥ उदर्य- 
मूतिमिच्छद्विः सद्विः खलु न दश्यते । चतु्ीचन्द्रटेखेव परस्रीमाट्पष्धिका ॥ २६६ ॥ अ 
काण्डपातजातानामाद्राणां मममेदिनाम् । गारद्योकम्रहाराणामनिनौव महौषधम् ॥ ५३५ ॥ 
अनिर्योडितकायस्य वाग्नारं व्राम्मिनो वृथा । निमित्तादपराद्यपोधीनुप्कस्येव वल्मितप् 
॥ २६८ ॥ रभः श्ेताकपुप्ेण चन्द्रमा वस्रतन्तुना । अच्युतः स्मृतिमात्रेण साधवः क- 

रपुः ॥ २३९ ॥ अकृता पौरुषं या श्रीधिकरामिन्यपि कि तया । जरद्रवोऽपि चा- 
क्नाति दैवादुपगतं तरणम् ॥ २४० ॥ मन्दाकिनीपयःपानं मन्दाक्षीमुग्नुम्बनम् । म- 

न्दरोपवनक्रीडा मन्दानुष्ठानतः कृतः ॥ २४१ ॥ दीपो मक्षयत ध्वान्तं कजटं च प्रमू- 
यते । यदन्नं भक्षयेत्निलयं जायते तासी मना ॥ २४२॥ मौनं कालविदम्बश्र भ्र 
याणं मूमिद्शेनम् । भकुव्यन्यमुखी वात नकारः पद्विधः स्मरतः ॥ ६४६ ॥ अक्षराणि 
परीक्षयन्तामम्बराडम्बरेण किम् । रांमुरम्बरहीनोऽपि सर्वज्ञः किन नायते ॥ २४४ ॥ 
दोषोऽपि गुणतां याति प्रभोभ॑वति नेस्कषा । अङ्गहीनोऽपि मूर्येण सारथ्ये योजितोऽरुणः 
॥ २४९ ॥ उत्तमं प्रणिपातेन शुरं भेदेन योजयेत् । नीचमल्पप्रदानेन इष्टं धर्मेण योज- 
येत् ॥ २४६ ॥ अकुले पतितो राजा मृरपुत्रो हि पण्डितः ¦ निधनस्य धनपरप्ति्तृणव- 
न्मन्यते जगत् ॥ २४७ ॥ छोकेषु निधनो दुःखी कणग्रस्तस्ततोऽधिकम् । ताम्यां रोग- 
युतो दुःखी तेभ्यो दुःखी कुमायकः ॥ २४८ ॥ आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां तरप्राणां मानख- 
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ण्डम् । एथवदाय्या च नारीणामदाखवध उच्यते ॥ २४९ ॥ मस्तावपटशं वाक्यं तद्रा 

वद प्रियम् । आत्मशक्तिसमं कोपं कुर्वाणो न विनस्यति ॥ २५० ॥ पठकः पाठकश्चैव , 
ये चान्ये श्राखरपाठकाः । सर्व प्यप्ननिनो ज्ञेया यः क्रियावान्स पण्डितः ॥ २९१ ॥ 

पण्डः सह सांगत्यं पण्डितैः सह संकथाः । पण्डितैः मह मित्रच कुर्वाणो नावसीदति 
॥ २५२ ॥ शीट शौयमनालम्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रहः । अनोरहरणीयानि पश्वेतान्य- 

क्षयो निधिः ॥ २५६ ॥ मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मवत्सर्वमृतानि यः 

परयति स प्यति ॥ २९४ ॥ धमो्काममोक्षाणां यस्येकोऽपि न विद्यते । अनागल- 

स्तनस्येव तस्य जन्म निरथकम् ॥ २५५ ॥ म॒ जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्यस जी 
वति । गुणधमेवरिहीनो यो निषप्फटं तस्य जीवितम् ॥ २९६ ॥ गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्क 
डेन धनेन वा । अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपटम्यते ॥ २१७ ॥ प्रदः पुप्पमध्यस्थो 
यथा सारं समृद्दरेत् । तथा सवेषु शाखेषु सारं ग्रृहन्ति पण्डिताः ॥ २९८ ॥ गुणान्भूषयते 

रूपं शीलं मूषयते कुटम् । सिद्धिभृषयते विद्यां भोगो मूपयते धनम् ॥ २५९ ॥ अगु 
णस्य हतं रूपमश्नीटस्य हतं कुटम् । अपिद्ेस्तु हता विद्या अमोगस्य हतं धनम् 
॥ २६० ॥ दिवा पयति नोटको काको नक्तं न परयति | अपूृ्ैः कोऽपि कामान्धो 
दिवा नक्तं न प्यति ॥ २६१ ॥ यौवनं धनपंपत्तिः प्भृचमविविकिता । एकरैक- 
मप्यनर्थाय किमु यत्र॒ चतुष्टयम् ॥ २६९६ ॥ मुस्यमेकं पुरस्छ््य शुन्यात्मानोऽपि 
साधकाः । भवन्ति तं विना नेव यथा संख्याङ्कनिन्दवः ॥ २६६ ॥ वचस्तत्रैव वक्तव्यं य- 
त्रोक्तं सफलं भवेत । स्थायीभवति चात्यन्तं रङ्गः गक्कपटे यथा ॥ २६४ ॥ पिण्डे पिण्डे 
मतिर्भिन्ना कृण्डे कुण्डे नवं पयः । जातौ जातौ नवाचरा नवा वाणी सुवे मृते ॥ २६९ ॥ 
गान्धर्व गन्धयक्तं तासं भारती कथा । इष्टा भायां त्रियं मित्रमपूर्वाणि दिने दिनि 
॥ २६६ ॥ विद्यया सह मतेभ्यं कुिप्याय न दापयेत् । तथापि दीयते त्रिद्या पश्चा- 
त्मंजायते रिपुः ॥ २६७ ॥ मकैटस्य सुरापानं तस्य दृश्चिकदंदानम् । तन्मध्ये भृतसंचारो 

यदा तद्वा भविप्यति ॥ २९८ ॥ पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनय् । सङ्कमे च 
गृहे वैन्यं तिखः पुसां विडम्बनाः ॥ २६९ ॥ असावधाने पाण्डित्यं कयकरीतं च मेभुनम् । 
भोजनं च पराधीनं तिः पमां विडम्बनम् ॥ २७० ॥ पादेन क्रम्यते पन्था मानहीनं च 
भोजनम् । अवििकिमरभोः मेवा पातकं किमतः परम् ॥ २७१ ॥ तुप्यन्ति भोजनैर्विपरा 
मयूरा घनगितैः । साधवः परम॑तोपेैः चलाः प्रतिपत्तिषु ॥ २७२ ॥ प्रयक्षे गुरवः 
तुलया परोक्षे मित्रबान्धवाः । कमान्ते दासमृलयाश्च पुत्रा नैव तथा शियः ॥ २७३ ॥ 
विनयं राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सुभाषितम् । अतं दूतकारेभ्यः स्रीभ्यः रि्षेत कैतवम् 
॥ २७४ ॥ धनधान्यप्रयोगेषु विद्यापं्रहणेषु च । आहारे व्यवहारे च लयक्तटनः मुखी 
भवेत् ॥ २७५ ॥ मृहूर्वमपि जीवेत नरः शुञ्िन कर्मणा । न कल्पमपि छष्णेन रोकट- 
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विरोधिना ॥ २७६ ॥ गते शोको न क्त्य भविष्यं नेव चिन्तयेत् । वर्वमानेन का- 
ठ्न वर्तयनिति विचक्षणाः ॥ २७७ ॥ स्वभावेन हि त॒प्यनिि देवाः सत्पुरुषाः पिता | 

्ञातयस्वन्नपानेन वक्प्रदानेन पण्डिताः ॥ २७८ ॥ नराणां नापितो पूर्तः पक्षिणां चैव 
वायसः । चतुष्पदां शुगाचस्तु लेच्छाचारी तपछिना् ॥ २७९ ॥ चाण्डालः पक्षिणा 
काकः पशनां चैव कुकुरः । कोपो मुनीनां चाण्डाटः सर्वचाण्डालनिन्दकः ॥ २८० ॥ 

भ्रमत्संपूज्यते चक्र प्रमन्पंपृञ्यते हिनः | भमन्पपृञ्यते राना स्री भ्रमन्ती बरिनश्यति 
॥ २८१ ॥ न परयति च जन्मान्धः कामान्धो नैव परयति । न परयति मदोन्मत्त ह्यथी 
दोषं न परयति ॥ २८९ ॥ खयं क्म करोलात्मा सयं तत्फटमश्नुते । खयं भ्रमति सं- 
परि खयं तस्माद्विमुच्यते ॥ २८३ ॥ खङ्गमूं भवेद्राज्यमस्रीमूटं स्थिरं भवेन् । प्रजामूटं 
भवेदथ वैरमृं तिनद्यति ॥ २८४. ऋणकत पिता दात्रुमीता च व्यभिचारिणी । अ 
विनीता पिपर्माया पुत्रः रात्ररंपण्डितः ॥ २८९ ॥ नास्ति कामसमो व्याधिर्नामिि मोहसमो 
रिपुः। नास्ति क्रोधसमो वदहिनास्ति ज्ञानात्परं मुखम् ॥ २८६ ॥ विद्या मित्रं मवपिषु 

मायी मित्रं गेषु च। व्यायितम्यौप्ं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च ॥ २८७ ॥ नास्ति 
मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलम् । नाम्ति चक्षुःसमं तेनो नाम्ति प्रान्यसमं भियम्॥२<८॥ 
अधना धनमिच्छनित वादमिच्छसि गताः । मानवाः सलगैमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः 
॥ २८९ ॥ सरलेन धाथते श्वी सदेन तपते रतिः । सत्येन वायवा वानिति सवं मद्ये म्रति- 
ितप् ॥ २९० ॥ हस्तस्य मृषणं दानं मत्यं कष्टस्य मृषणम् । श्रात्रम्य भूपण शास्र 

भषणे $ मयोजनम् ॥ २९१ ॥ युक्तमुक्त पुराविद्विश्िन्ता रतिः सुदारुणा । न भेषनेल् 

नैवा न चान्यैरुपशाम्यति ॥ २९२ ॥ आवासः क्रियतां गाङ्गे पापहारिणि वारिणि । म्त- 

नमध्ये तरण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ २९३ ॥ सुमापितरमाखादः प्रोदखीमंगमम्तथा। 

सेवा विवेकिनो राज्ञो दुःखनिैठनं त्रयम ॥ ९९४ ॥ ईप्यीं धृणी चपृष्टः क्रोनो निल- 
राङ्धितः। परभाग्योपजीवी च पडेते दुःवभागिनः ॥ २९५ ॥ नवं वस्रं नवर छत्र नम्या 

स्री नतनं गृहम् । मतेत्र नूतनं शस्तं मवकान्न पुरातने ॥ ९९९ ॥ दृष्टम्य वचनं ग्रा 

ह्मापकले द्यपस्थिते । सर्त्रेवं तरिचारेण नाहार न च मधुन ॥ ६९७ ॥ आतिदृरपभ- 

श्रान्ता्छायां यानि च शीतलाम् । रीत्दाश्च पनयन्ति का कस्य परदरवना 

॥ २९८ ॥ अपमानं प्रस्य मानं दवा च एके । स्वकायमुद्ररलरन्निः कावः 

ध्वसो हि मखंता ॥ २९९ ॥ दतस्य करणं नानि मतस्य मरणं तथा । गतस्य दाचन 

नास्ति द्येतदेदविदां मतम् ॥ ३०० ॥ नाकलि प्रथते जन्तत्रिद्धः शरशतैरपि । कशक- 

ण्टकविद्धोऽपि माप्तकाटो न जीवति ॥ ६०१॥ निमम्रस्य पयारार्| पत्रतासत्ितस्य 

च । तकषेनापि दष्टस्य आयुमाणि रक्षति ॥ ०२ ॥ नाद्पिः कुरुते काव्यं नादरः 

१ मृखेः. २ ज्वरः, 
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करमपाठकः । नादेवांशो ददालन्नं नाविष्णुः एथिवीपतिः ॥६०३॥ कवयः कि न पर्यन्त 

कि न भक्षन्ति वायाः । मद्यपाः कि न जल्पन्ति किन कुवन्ति योषितः ॥ ६०४ ॥ 
वह्विज्ारेव गृहिणी रक्षणीया प्रयत्नतः । वरद्धिक्षयविकाराम्यां स्वाश्रयक्षेममिच्छता ॥९०५॥ 

ददाति मतिगृहाति गुह्यमाख्याति च्छति । भुङ्के भोजयते चैव पदि प्रीतिलक्षणम् 
॥ ३०६ ॥ अस्थिरं जीवितं टोके अस्थिरे षनयोवने । अस्थिराः पुत्रदाराश्च धमः कीति 

यं स्थिरम् ॥ ३०७ ॥ ठाल्येत्पञ्च वषाणि दश बषीणि ताडयेत् । प्राति षोडशवर्षाणि 
पत्रे मित्रवदाचरेत् ॥ २०८ ॥ गणेशः स्तोति मानारं खवाहस्यामिरक्षणे । महानपि भ्रस- 
डेन नीचं सेवितमिच्छति ॥ ३०९ ॥ रयामा मन्थरगामिन्यः पीनोन्नतपयोधराः । महिष्यश्च 
महिष्यश्च सन्ति पुण्यवतां गृहे ॥ ३१० ॥ पदे पदं च रत्नानि योजने रप्कूपिका । माग्य- 
हीना न पर्यनिति बहुरता व्रुषरा ॥ ३११ ॥ राजा वेदया यमो वहिः प्राघूर्णो बाल्या- 
चकौ | परदुःखं न जानाति ह्य्टमो ग्रामकण्टकः ॥ ६१२ ॥ रोधो मृलमनथीनां क्रोधः 
मंपरारन्धनम् । धरमक्षयकरः करोधस्तस्मत्कोधं विवर्जयेत् ॥ ६१६ ॥ प्रेम सत्यं तयोरेव 
ययोर्योगवियोगयोः । वत्सरा वाप्ररीयन्ति वासरीयन्ति वत्सराः ॥ ६१४ ॥ कि धनेन 
कुबेरस्य सुमाषितगुणेन करिम् । वाचस्पतेश्च दीपेन रवेः सिन्धोश्च बिन्दुना ॥ ३१९ ॥ म- 
धुना सिश्चयेतिम्बं निम्बः कि मधुरायते । जातिखभावदाषोऽयं कटकत्वं न मुश्चति॥२१६॥ 
करतम्यमेव कर्तव्यं भाणे: कण्ठगतैरपि । अकव्यं न कतेवयं प्राणैः कण्ठगौरपि ॥ ६१७॥ 
अग्रिहोत्रं गृहं त्रं मित्रं भार्या मतं रिश्चुप् । रिक्तपाणिनं पश्येत राजानं देवतां गुरुप 
॥३१८॥ उत्तमं स्वाजितं मक्त मध्यमं पितुरमितम् । कनिष्ठं॒॑भ्रातृवित्तं च खीवित्तमधमा- 
धमम् ॥ ३१९ ॥ अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनप् । अधनस्य कुतो मित्रममि- 
त्रस्य कुतः सुखम् ॥ ६२० ॥ अनध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते । अनाश्रया न शो- 
मन्त् पण्डिता वनिता रताः ॥ ६२१ ॥ वि्रार्थषु धनक्षीणं खदारगतयौवनम् । खामिकारये 
हतम्राणमन्ते तिष्ठति माधवः ॥ ६२२ ॥ न विश्वेदमित्रस्य मित्रस्यापि न विश्वेत् । 
कदाचित्छुपितं मित्रं सवं गृह्यं रकाशयेत् ॥ ६२३ ॥ अभ्रच्छाया तृणाभ्निश्च खले प्रीतिः 
स्थटे जलम् । वेदयासक्तिः कुमित्रं च पडते बुद्रुदोपमाः ॥ ३२४ ॥ प्रमदा मदिरा रक््मी- 
धिज्ञेया त्रिविधा सुरा । दष्वोन्मादयल्येका पीता चान्यातिमंचयात् ॥ ६२९५ ॥ रानपती 
गुरोः प्ली भ्रातरेपती तथेव च । पतीमाता माता च परेता मातरः स्पृताः ॥ ३९६ ॥ 
इकषुदण्डाम्तिाः शद्रा: कामिनी हेम मेदिनी | दधिचन्दनताम्बूलमर्दनं गुणवधेनप् ॥६२७॥ 
पराधीनं वृथा जन्म परखीषु वृथा मुखम् । परगेहे वृथा रक्ष्मी्विद्या या पुस्तके बृथा 
॥ ३२८ ॥ असंमाने तपो्द्धिः संमानाच्च तपःक्षयः । पूनया पुण्यहानिः स्याननिन्दया 
पद्रतिभेवेत् ॥ ३२९ ॥ ध्यानक्ञस्ं बकानां च वेर्यानां मोहशखकम् । पाधुलरारच 
मन्दानां परमाणाथेहारकम् ॥ ३६० ॥ रहितान्तानि गीतानि ममूतान्तं च यौवनम् । 
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विराखान्तानि मेघानि तक्रान्तं खलु भोजनम् ॥ ६६१ ॥ धातुः परीक्षा दुर्भिक्षे सखीपरीक्षा 
च निधने । युद्धे शुरपरीक्षा च मृत्योरत्यन्तमापदि ॥ ३६२ ॥ अन्यमाश्रयते रकषमस्व- 
न्यमन्यं च मेदिनी । अनन्यगामिनी पुंसां कीपिरेका पतिव्रता ॥ ६३६ ॥ न कालः 
खङ्गमुद्यम्य शिरः ठन्तति कस्यचित् । कारस्य वलमेतावह्धिपरीतारथदर्शनम् ॥ ३६४ ॥ 
जानन्नपि जनो दैवात्मरकरोति विगरहितम् । न कम गरहितं रोके कमस्यचिद्रोचते" कृतम् 
॥ ३३९ ॥ स॒द्रावेन जयेनिमित्रं सद्राविन च बान्धवान् । स्रीमत्यान्दानमानाभ्यां दाक्षि- 
प्येनेतरं जनम् ॥ ३६६ ॥ संतोषसिष कतेव्यः स्वदारे भोजने धने । तरिषु चैवन क- 
तेव्यो दाने तपति पाठने ॥ ३३७ ॥ न पूत्रात्परमो छामो न मायायाः परं सुखम् । न 
धमात्परमं मित्रं नादरतात्पातकं परम् ॥ ३३८ ॥ ज्यायांसमपि शीटेन विहीनं नेव प्रनये- 
त् । अपि श्रं च धर्मत्तं सदृत्तम्िंपृजयेत् ॥ ३३९ ॥ रात्रोरपि गृणा वाच्या दोषा 
वाच्या गुरोरपि । सदा सवेयतेन पुत्रे रिप्यवदाचरेत् ॥ ३४० ॥ पकृटे योजयेत्कन्यां 
पुत्रं विद्यासु योजयेत् । व्यपे योजयेच्छन्रुमिष्टं धर्मण योजयेत् ॥ ५४१ ॥ नक्षत्रभुषणं 
चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः । एथिवीमृषणं राजा विद्या सवस्य मृषणम् ॥ ६४२ ॥ ल- 
लने बहवो दोषास्ताडने बहवो गणाः । तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च तादयेन्न तु खाच्येत् 
॥ ३४३ ॥ दूरतः शोभते म्वा टम्बशारपटाद्रतः । तावच्च शोभते मूर्खो यावत्किचित्न 
भाषते ॥ ३४४ ॥ प्ररृटष्टं च मित्रं यः पुनः संघातुमिच्छति । स मत्यमुपगृतनाति गभ- 
मश्वतरी यथा ॥ ६४९ ॥ न कद्चित्कस्यचिम्मिन्नं न कथ्चि्कस्यचिदिपः | कारणेन हि 

जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ६४६ ॥ हस्ती हस्तमहस्ेण शतहस्तेन वाजिनः । श 
ङ्गिणो दशहम्तेन स्थानत्यागेन दजनः ॥ ६४५ ॥ आपदं धनं रक्षदारानक्चै्नैरपि । 
आत्मानं सततं रक्चद्ररपि घनेरपि ॥ ३४८ ॥ परदारं परद्रव्यं परीवादं परस्यच 
परीहास गुरोः स्थाने चापल्यं च विवर्मयेत् ॥ ६४९ ॥ अप्रगल्भम्य या विद्या कृपणस्य 
च यद्धनम् । यच्च वादुवरं भीरोग्यभमेतत्रयं मुवि ॥ ३५० ॥ दारीरनिरपेक्षम्य दक्षस्य 
ग्यवसायिनः । बुदधिभारव्धकार्यम्य नाम्ति क्रिचन दुष्करम् ॥ ३९१ ॥ अमृयया हतेनैव 
पूर्वोपायोदयमेरपि । कतृणां गृह्यते संपतमृहद्विमन्तिमिस्तथा ॥ २९२ ॥ अतिदाक्षिण्ययुक्तानां 
रङ्कितानां पदे पदे । परापवादभीरूणां दूरतो यान्ति संपदः ॥ ३५३६ ॥ आदानस्य भ्र- 
दानस्य कतेव्यस्य च कर्मणः । क्षिममक्रियमाणस्य काटः पिबति तद्रमम् ॥ ६९४ ॥ न 
स्वल्पस्य कृते भूरि नाश्येन्मतिमान्नरः । एतदेव हि पाण्डित्यं न स्वस्पादूरिनाशनम् ॥३९९॥ 
अफलानि दुरन्तानि समत्ययफलानि च । अङ्क्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः॥६५६॥ 
किंनु मे स्यादिदं र्वा किनु मे स्याद्ुवैतः । इति संचिन्त्य मना मान्तः कुर्वीत वा 
मवा ॥ ३५७ ॥ देहे पातिनि का रक्षा यो रक्ष्यमपातवत् । नरः पतितकायोऽपि 

१ वरिष्रम्. 
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यक्षःकायेन जीवति ॥ ३९८ ॥ निमेषमात्रमपि ते वयो गच्छन्त तिष्ठति । तस्मादेहेष्व- 
निलेषु कीििकपुपार्जय ॥ ६९९ ॥ बुधात्रे न गुणानुथात्साु वत्ति यतः स्वयम् । 
मूं्रऽपि च न बुयाहुधमोक्तं न वेत्ति पः ॥ ६९० ॥ यावत्स्स्थमिदं देहं यावन्त 
स्युश्च दरतः । तावदात्महितं ुर्यात्माणान्ते कि करिप्यपि ॥ ६६१ ॥ यः करोति वधो- 

दका नि्रेयप्करीः क्रियाः । ग्ानिदोषच्छिदः खच्छाः स॒ मृदः पङ्कयल्यपः ॥ १६२ ॥ 
मूलं दोषस्य हिपरदिरकामो स्म मा सुपः । तौ दि तच्वावबोधस्य दुरुच्छेदावुपषवौ 
॥ ६६६ ॥ अभिद्रोहेण मूतानामर्जयनालरीः श्रियः । उदन्वानिव सिन्धूनामापदमेति 
पात्रताम् ॥ ३६४ ॥ या गम्याः सरत्सहायानां यामु खेदो भयं यतः । ताप्तां कि यन्न 

दुःखाय विपदामिव संपदाम् ॥ ३६९ ॥ दुरासदानरीतुग्रान्छेविश्वाप्नजन्मनः । भोगान्मो- 
गानिवाहेयानध्यास्यापन्न दुमा ॥ ३६६ ॥ नान्तरज्ञाः श्रियो जातु मियेराप्रां न भू 
यते । आसक्तास्तास्वमी मृदा वामज्ञीटा हि जन्तवः ॥ ३६७ ॥ कोऽपवादः स्तुतिपदे 
यदक्षीटेपु च्चः । माधुदृत्तानपि द्रा विक्षिषन्तयेव संपदः ॥ ६६८ ॥ छृतवानन्य- 

देहेषु कत्र च विधुरं मनः । अमियैरिव संयोगो विप्रयोगः प्रियैः प्रह ॥ ३६९ ॥ 
शुन्यमाकीणतामेति तस्यं व्यसनमृत्पतरैः । विप्ररम्भोऽपि लामाय सति भ्ियप्तमागमे 
॥ ६७० ॥ तदा रम्याण्यरम्याणि मियाः शल्यं तदाप्नवः । तदैकाकी सबन्धः स्निष्टेन 
रहितो यदा ॥ ३७१ ॥ युक्तः प्रमाद्यसि हितादपेतः परितप्यमे | यदि नेष्टात्मनः पीडा 
मा सज्जि मवता जने ॥ ३७२ ॥ जन्मिनोऽस्य स्थिति विद्धांछक्ष्मीमिव चलाचलाम् । भ- 
वान्मा स्म वधीन््याय्यं न्यायाधारा हि साधवः ॥ ३७६३ ॥ अविज्ञातप्रवन्धस्य वचो वा- 

सस्पतेरितर । चरनल्यफटतामेव नयद्रह छेहितम् ॥ ६७४ ॥ कर्मायत्तं फलं पां बुद्धिः 
कर्मानुसारिणी । तथापि सुधिया माव्य मुविचार्यैव कुवैता ॥ ३७५ ॥ मन्ता चिन्तितं 
कर्म वचा न प्रकाशयेत् । अन्यलक्षितकायेस्य यतः सिद्धिं जायते ॥ ६७६ ॥ कुदेशं 
च कुठत्ति च कुमार्या कुनदी तथा । कृद्रव्यं च कुभोज्यं च वभयेततृ विचक्षणः ॥ ३७७ ॥ 
अस्ति पुत्रो वरो यस्य मृत्यो मायौ तथेव च । अभावे सति संतोषः स्वगेस्थोऽसौ मही- 
तले ॥ ६७८ ॥ माता यस्य गृहे नास्ति भाया चाम्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं 
यथारण्यं तथा गृहम् ॥ ३५९ ॥ कोकानां स्वरो रूपं नारीरूपं पतिव्रतम् । विद्या 
रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम् ॥ ३८० ॥ अविद्यं जीवनं शुन्यं दिक्शुन्या वेद्- 
नान्व । पत्रहीनं गृहं शुन्यं सर्वशून्या दरिद्रता ॥ ८१ ॥ अदाता वंशदोषेण करमदो- 
पादरिद्रिता । उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूता ॥ ६८२ ॥ अतिदर्पं हता लङ्का 
अतिमाने च कौरवाः । अतिदाने बलिविददः सवेमलन्तगर्हितम् ॥ ८३ ॥ वस्रहीनस्वलं- 
कारो घतहीनं च भोजनम् । स्तनहीना च या नारी विद्याहीनं च जीवनम् ॥ ६८४ ॥ 
तरप्रयोनना दाराः पत्रः पिण्डमयोजनः । हितभयोजनं मित्र धनं सप्रयोजनम् ॥ ३८५॥ 
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दुखमं रस्तं वाक्यं हुर्मः क्षेमरृतसुतः । दुभा सदशी भाय दुर्दभः खननः मियः 
॥ २८६ ॥ अशोच्यो निरथनः प्राज्ञोऽशोच्यः पण्डितबान्धवः । अशोच्या विधवा नारी 
ुत्रपोतरप्तिष्ठिता ॥ ६८७ ॥ अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मेधुनमप्रजम् । निराहारा 
मरना श्ञोच्याः शोच्यं राज्यमरानकम् ॥ ३८८ ॥ कुरीनैः सह संप पण्डितैः सह मि 
रताम् | ज्ञातिभिश्च समं में कुवीणो न विनयति ॥ ३८९ ॥ कष्टा वृत्तिः पराधीना 
कष्टो वासो निराश्रयः । निनो ग्यवप्तायश्च सकक्रष्टा दरिद्रता ॥ ३९० ॥ तस्करस्य 
कुतो धर्मो दुजेनस्य कुतः क्षमा | वेद्यानां च कुतः ज्लेहः कुतः सत्यं च कामिनाम् 
॥ ९.१ ॥ प्रेषितस्य कुतो मानं कोपनस्य कुतः मुखम् । स्रीणां कृतः सतीत च कृतो 
मत्री खलप्य च ॥ ३९२ ॥ दुतस्य बरं राजा बालानां रोदनं बहप । बरं मूंस्य 
मोनिलं चौराणामदृतं बम् ॥ ६९३ ॥ यो ध्रुवाणि परित्यज्य अघ्रुवं परिषेवते । प्रवा 
णि तस्य नस्यनि अध्रुवं नष्टमेव च ॥ ६९४ ॥ शुप्वं मांसं चियो वृद्धा बाटाकरस्तरुणं 
दधि । प्रभाते मेथृनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि पट् ॥ २९५ ॥ सदययोमांसं नवाच्रं च बाहा 
सी क्षीरभोजनम् । ग्रृतमृप्णोदकं चेव सद्यः माणकराणि पट् ॥ ६९६ ॥ त्िहदिकं ब- 
कादेकं षट् श॒नखीणि गर्दभात् । वायसरात्पञ्च दिक्च नलारि कृक्रटादपि ॥ ३९७ ॥ 
ममूतमल्पकार्यं वा यो नरः कतुमिच्छरति । सवोरम्भेण तत्कुयीत्सिहादिकं मकीर्वितप्॥६९८॥ 
पर्वन्दरियाणि संयम्य वकवत्यतितो जनः । काटदशोपपन्नानि सवेकायाणि मराधयेत् 

॥ ३९९ ॥ वद्रारी खस्पसरतुष्टः मुनिद्रः रीघ्चेतनः । प्रमुमक्तश्च शरश्च त्तातव्याः 

षट् शुनो गुणाः ॥ ४०० ॥ अविश्रामं वहेद्रारं शीतोप्णं च न विन्दति । सपतोपस्तथा 
नित्यं त्रीणि रिक्षेत गदेभात् ॥ ४०१ ॥ गृदमेभुनघार्ये च के चाल्यमंग्रहम् । अप्न- 
मादमनारस्यं पञ्च शिक्षेत वायसात् ॥ ४०२ ॥ युद्धं च मरातरत्थानं मोननं सह बन्धुभिः। 

स्रियमापतां रसतु: रिघेत कुकटात् ॥ ४०३ ॥ कोऽतिभारः समथानां कि दूरं प्यव- 
पायिनाप् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ४०४ ॥ आपदां कथितः प- 
स्था हृन्दरियाणामसंयमः । तजयः संपदां मर्गो यनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ ४०५ ॥ नचि. 
द्यासमो बन्धुम च व्याधिसमो सिुः। न चापत्यसमः स्नेहो न च दैवात्परं वरम्॥४०६॥प्र- 
मद्रावरणा ममिः प्राकारावरणं गृह् । नरेनद्रावरणा देशाश्चरित्रावरणाः स्ियः॥ ४०७ ॥ 
मृतकुम्मपतमा नारी ततताङ्खारसमः पुमान् । तस्मादरतं च ववि च नेक स्थापयेदरधः ॥४०८॥ 
आहारो द्विगणः स्रीणां बुद्धिस्तापं चतगृंणा । पङ्कणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृत 
॥ ४०९ ॥ जीणैमन्नं प्ररांसीयाद्रार्या च गतयौवनाम् । रणात्रल्यागतं सुर् मस्य च गृह 

मागतम् ॥ ४१० ॥ अप॑तष्टा दिन, ~ संतुष्टाश्च महीभृनः । सचना गणिका नष्ट 
निरंलाश्च कुरखियः ॥ ४११ $ चवंरापा; राजा मृषपत्रश्च पण्डितः । अधनेन धनं 
प्रां तृणवन्मन्यते जगत् ॥ ` "^ पृष्तकर् ` या विद्या परहस्तगतं धनम् | काय- 



२९२ सुभाषितरतरमाण्डागारम् । प्र०३] 

काटे समुत्पन्ने न सा विद्या न त्नम् ॥ ४१३ ॥ पादपानां भयं वातात्पद्यानां शिरि- 
राद्यम् । पवैतानां मयं वजात्साधूनां दुर्जनाद्रयम् ॥ ४१४ ॥ यस्य कषत्रं नदीतीरे भायो 
वापि पररिया । पुत्रस्य विनयो नासि म्रत्युरेव न संरायः ॥ ४१९ ॥ अपमाप्यं न 
वक्तव्यं प्रल्यक्षमपि द्यते । शि तरति पानीयं गीतं गायति वानरः ॥ ४१६ ॥ सु- 
भक्षं कृषके निलयं निलयं सुखमरोगिणि । भाया भैः मिया यस्य तस्य नित्योत्सवं गृह् 
॥ ४१७ ॥ हेला स्यात्कार्यनाशाय बुद्धिनाशाय निधनम् । याचना माननाराय कुटना- 
शाय भोजनम् ॥ ४१८ ॥ प्रथमे नाजिता विद्या दितीये नामितं धनम् । तृतीये नार्जितं 
पण्यं चतुर्थ कि करिप्यति ॥ ४१९ ॥ नदीकूटे च ये दक्षाः परहस्तगतं धनम् । कार्यं 
खीगोचरं यत्स्यात्सर्वं तटिफटं भवेत् ॥ ४२० ॥ कृपोदकं वटच्छाया श्यामा स्री चेष्टका 
र्यम् । शीतकाठे भवेदुष्णं ग्ीप्मकलि च शीतलम् ॥ ४२१ ॥ विधं चङ्मणं रात्रौ 
विषं राज्ञोऽतुकृटता । विपं चियोऽप्यन्यह्दो त्रिप व्याधिरवीक्षितः ॥ ४२९२ ॥ दुरधीता 
विषं विद्या अजीर्णे मोजनं विषम् । विषं गोष्टी दरिद्रस्य ब्रृद्धस्य तरुणी विषम् ॥ ४२६ ॥ 
प्रदोषे निहतः पन्थाः पतिता निहताः खियः । अल्पव्रीनं हतं कषेत्रं श््यदोपादतः प्रभः 
॥ ४२४ ॥ हतमश्रोत्रियं श्राद्धं हतो यन्ञस्त्वदक्षिणः । हता रूपवती वन्ध्या हतं सैन्य- 
मनायकम् ॥ ४२९ ॥ कि करिप्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते । नग्रक्षपणके देशे 
रजकः कि करिप्यति ॥ ४२६ ॥ अजरामरवत्माज्ञो विद्यामथ च चिन्तयेत् । गरहीत इव 
केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ ४२७ ॥ आयुः करम च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गभस्थस्थैव देहिनः ॥ ४२८ ॥ यदभावि न तद्रावि भावि चेन्न त 
द्न्यथा । इति चिन्ताविषघ्तोऽयमगदः कि न पीयते ॥ ४२९ ॥ नाद्रभ्ये निहिता का- 
चित्करिया फट्वती मवेत् | न व्यापारशतेनापि शुकवत्पाव्यते बकः ॥ ४३० ॥ शोक- 

स्थानपहस्राणि भयस्थानशतानि च । दिवसे दिवे मृदमाविदान्ति न पण्डितम् ॥ ४६१ ॥ 
उत्थायोत्थाय बोद्ध्यं महद्रयमुप्थितम् । मरणव्याधिरोकानां किमद्य निपतिष्यति 
॥ ४२३२ ॥ अनिष्टादिष्टटामेऽपि न गतिजीयते शुमा । यत्रास्ते विपसर्गोऽपृतं तदपि 
मर्वे ॥ ४२६ ॥ न संशयमनारुल् नरो मद्राणि प्यति । संरायं पुनरारुह्य यदि जीवा 
परयति ॥ ४३४ ॥ गतानुगतिको रोकः कुष्टनीमुपदेहिनीम् । प्रमाणयति नो धर्म यथ 
गोघ्नमपि द्विजम् ॥ ४३९५ ॥ प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा मृतानामपि ते तथा । आत्मोषम्य 
भूतेषु दयां कुवन्ति साधवः ॥ ४६६ ॥ प्रतास्याने च दाने च सुखदुःखे मियाम्निये 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ४६७ ॥ अवशेद्धियचित्तानां हस्ति्लानमि 
क्रिया । दुभेगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ ४६८ ॥ राङ्गामिः सवेमाक्रार 
मन्नं पानं च मृतठे । प्दृत्तिः कुत्र कतेव्या जीवत् कथं नु वा ॥ ४३९ ॥ सुमह 
न करणि धारयन्तो बहश्रताः | छेत्तारः नां च दछिर्यन्ते छोभमोहित 
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॥ ४४० ॥ षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । निद्रा तन्द्रा भयं क्रोष आर्यं 
दीरषमूत्रता ॥ ४४१॥ माता मित्रं पिता चेति खमावात्रितयं हितम् । कार्यकारणतश्रन्ये 
भवन्ति हितङुद्धयः ॥ ४४२ ॥ जातिमात्रेण कि कश्चिद्धन्यते पृज्यते कचित् । व्यवहारं 
परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत् ॥ ४४६ ॥ तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ४४४ ॥ आपत्मु मित्रं जानीया- 
युद्धे शूरमृणे शुचिम् । मारया क्षीणेषु वित्तेषु व्यनेषु च बान्धवान् ॥ ४४५ ॥ पु 
ह्दां हितकामानां यः शृणोति न भाषितुम् । विपत्सनिहिता तस्य स॒ नरः शत्रुनन्दनः 
॥ ४४६ ॥ अपराधो न मेऽस्तीति नैतदिश्वाप्रकारणम् । विद्यते हि व्रशमेम्यो मयं गुण- 
वतामपि ॥ ४४७ ॥ दीपनिवोणगन्धं च सृहद्वाक्यमरुन्धतीम् । न मिघ्रनि न शृण्वन्ति 
न परयन्ति गतायुषः॥ ४४८ ॥ मांजारो महिषो मेषः काकः कापृरूपस्तथा । विश्वासा 
भवन्तेते विश्वासस्तत्र नो हितः ॥ ४४९ ॥ यदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव 
तत् । नोदके शकटं याति न च नौगेच्छति स्थटे ॥ ४१० ॥ द्रवलवात्मषैरोहानां नि- 
मित्तान्मगपक्षिणाम् । मयाछ्छोमाच मृखीणां संगतं दशेनात्सताम् ॥ ४९१ ॥ पटृवं स- 
त्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते । अम्तन्धत्रमचापल्यं प्रयक्षेणावगम्यते ॥ ४९२ ॥ रो- 
कयात्रा भयं टना दक्षिण्यं त्यागशीटता । पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुयात्तत्र संस्थि- 
तिम् ॥ ४९३ ॥ अपुत्रस्य गृहं शुन्यं सन्मित्ररहितश्च च । मृतस्य च दिशः शुन्या स- 
वशल्या दरिद्रता ॥ ४९४ ॥ परिच्छदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना पिपत्तयः | अपरिच्छद 
कतृणां विपदः स्युः पदे पदे ॥ ४९९ ॥ पानीयं वा निरायाप्रं खादन्न वा भयोत्तरम् । 

विचारय खट पदयामि तत्मुषं यत्र निकृतिः ॥ ४५६ ॥ जटमिविषं शा शुदटयाभिः पतनं 
गिरेः । निमित्तं किचिदामाद्य देदी प्राणाचिमुचति ॥ ४५७ ॥ नाप्राप्यममिवाज्छरनिि नष्टं 
नेच्छति शोचितुम् । आपत्छपि न मृह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४९८ ॥ पृखमाप- 
तितं सेषं दुःखमापतितं तथा । चक्रवत्परिवतंन्ते दूःखानि च सुखानि च ॥ ५४९९ ॥ वर- 
स्यथ नातिष्ठत पा हि धात्रैव निर्मिता । गभीदुत्पतिने जन्तो मातुः प्रप्तवतः स्तनी 
॥ ४६० ॥ येन शष्छीरता हंमाः शुकाश्च हरितीरृताः । मगरूराश्चत्रिता येन प ते इत्ति 

विधास्यति ॥ ४६१ ॥ धमोर्थ यम्य त्िततेहा वरं तस्य निरीहता । मरक्षाटनादि पङ्कस्य 
दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ ४६२ ॥ जन्मनि शवे कि नु दुःखमतः परम् । इच्छासंपद्यतो 
नास्ति यच्चेच्छा न निवे - ॥ ४६३ ॥ यद्यदेव हि वाञ्छेत ततो वाज्छा प्रवतैते । 
माप्त एवार्थतः सोऽर्थो यतो वाज्छा निकीति ॥ ४६४ ॥ अम्भांपि जटजन्तुनां दुगं दुगै- 
निवािनम् । सममः श्वापदादीनां राज्ञां मन्व परं वटु ॥ ४६५ ॥ कायः संनिरहि- 
तापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः प्ापगमाः स्वैमुत्पादि महरम ॥ ४६६ ॥ अधोऽधः 
पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । उपर्युपरि पदयन्तः सवे एव दरिद्रति ॥ ४६७॥ अलब्धं 
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चैव छिप्तेत रम्भं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वभयेत्सम्यणृदधं तीर्थषु निक्षिपेत् ॥ ४६८॥ श्ीतवा- 
तातपञ्चशान्सहन्ते यान्पराभ्रिताः । तदंशेनापि मेधावी तपस्यक्ता सुखी भवेत् ॥ ४६९ ॥ 

एतावञ्जन्मप्राफल्यं यदनायत्तदृत्तिता । ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः 
॥ ४७० ॥ आश्रितानां भृतौ खामिपेवायां धमेसेवने । पुत्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रति- 
हस्तकाः ॥ ४७१ ॥ ठतः सेवयदफ़ जठरेण हुतारानम् । खामिनं सवेमावेन प्रणो- 
कममायया ॥ ४७२ ॥ पञ्चमियौति दासत्वं पराणः कोऽपि मानवः । कोऽपि रक्षैः छती 
कोऽपि क्षेरपि न रम्यते ॥ ४७३ ॥ वाजिवारणरोहानां काष्टपाषाणवापरसा् । नारी- 
परुपतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥ ४७४ ॥ आरोप्यते शिला शठे यत्नेन महता यथा । 
निपालते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः ॥ ४७५ ॥ अनाहतो विशेद्यस्तु अष्टष्टो बहु 
भाषते । आत्मानं मन्यते प्रीतं मृपारस्य सर दुमेतिः ॥ ४७६ ॥ किमप्यसि स्वभावेन 
न्दरं वाप्यसुन्दरम् । यदेव रोचते यस्मे भवत्त्तप्य सुन्दरम् ॥ ४७७ ॥ यस्य यस्य हि 
यो भावस्तेन तेन हि तं नरम् | अनुप्रविदय मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत् ॥ ४७८ ॥ 

दोपमीतेरनारम्भस्तत्कापुरुषटक्षणम् । कैरजीणेमयाद्भातर्मोननं परिहीयते ॥ ४७९ ॥ 
स्थान एव नियोज्यन्ते भृलाश्चामरणानि च । नहि चृदामणिः पदे नूपुरं मूं धायते 
॥ ४८० ॥ मुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः । नहि दोपो मणेरस्ति कितु सताधो- 
रवित्तता ॥ ४८१ ॥ बाटादपि गृहीत्यं युक्तमुक्तं मनीपिमिः । रवेरविषये कि न प्रदी 
पर्य प्रकादानम् ॥ ४८२ ॥ बन्धुस्रीभृत्यवगंस्य बुद्धेः परतस्य चात्मनः । आपन्निकष- 
पाषाणे नरो जानाति प्रारताम् ॥ ४८३ ॥ आपदयुन्मा्गगमने कार्यकाललयेषु च । 
कल्याणवचनं वरुयादषष्टोऽपि हितो नरः ॥ ४८४ ॥ कुवन्नपि व्यटीकानि यः मियः 
मिय एव सः । अनेकंदोपदृष्टोऽपि कायः कस्य न वमः ॥ ४८५ ॥ अप्रियाण्यपि 

कुवाणो यः भियः प्रिय एव स्रः । दग्धमन्दिरमारेऽपि कस्य वहमावनादरः ॥ ४८९ ॥ 
अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः 
॥ १८७ ॥ न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरेत् । आत्मनावगतं कृता बभीयात्पूजयेच्च 
वा ॥ ८८ ॥ गुणदोपावनिश्चिल विधिने अरहनिग्रहे । स्वना्ञाय यथा न्यस्तो दर्षत्स- 
पमुखे करः ॥ ४८९ ॥ पराभवं परिच्छेत्तु योग्यायोग्यं न वेत्ति यः । अस्तीह यस्य वि- 
ज्ञानं स छृच्छेऽपि न सीदति ॥ ४९० ॥ योरेव समं वित्तं द्वयोरेव समं बट्प् । तयो- 
धिवादो भेत्री वा नोत्तमाधमयोः कचित् ॥ ४९१ ॥ बद्वानपि निस्तेनाः कस्य नाभि- 
मवास्पदम् । निःशङ्क दीयते रकैः परय भस्मचये पद्म् ॥ ४९२ ॥ बन्धुः को नाम 
दृष्टानां कुप्येत्को नातियाचितः । को न तप्यति वित्तेन कुरते को न पण्डितः ॥ ४९३॥ 
धमोथैकामतखन्ञो नेकान्तकरुणो भवेत् । नहि हस्तस्थमप्यन्नं क्षमावान्भक्षितुं क्षमः 
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॥.४९४ ॥ क्षमा रात्रौ च मित्रे च यतीनामेव मृषणम् । अपराधिषु सके शरपाणां पैव 
दूषणम् ॥ ४९५९ ॥ सेवितन्यो महावृक्षः फलच्छायाप्तमनितः । यदि दैवात्फठं नास्ति 
छाया केन निवार्भते ॥ ४९६ ॥ हीनपेवा न कतव्या कर्तव्यो महदाश्रयः । पयोऽपि 
दोण्डिकीरस्ते वारुणीत्यमिधीयते ॥ ४९७ ॥ महानप्यस्पतां याति निर्गुणे गुणिस्तरः । 
आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दर्पणे ॥ ४९८ ॥ वेद्यानामातुरः श्रेयान्ब्यनीमोनियोगि- 
नाम् । विदुषां जीव॑नं मुखैः स॒दरणो जीवनं सताम् ॥ ४९९ ॥ तावद्भयादहि भेतभ्य॑याव- 
दरयमनागतप् । आगतं तु भयं वीक्ष्य प्रहतेव्यमभीतवत् ॥ ५०० ॥ सुप॒रा स्यात्कुन- 
दिका सुपरो मृषकाञरिः । सुमंत: कापुरुषः सल्पकेनापि तप्यति ॥ ५०१ ॥ अ- 
म्मप्ता भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः । पेशुन्याद्वियते स्रहो वाचा भिदयेत कातर 
॥ ९०२ ॥ अन्यप्रतापमामराद्य यो टत्वं न गच्छति । जातुषाभरणस्येव छृपेणापि हि 
तस्य करिम् ॥ ९०६ ॥ मयेवायदिवा हर्षं संमाप्रे यो त्रिम्ेयेत् | छं न कुर्ते 
वेगान्न स संतापमापुयात् ॥ ९०४ ॥ न वध्यन्ते ह्यविश्वम्ता बनिमिदेवेला अपि । विश्व 
स्त्व वध्यन्ते विनो दुबेैरपि ॥ ५०५ ॥ महामतिरपि प्राजनो न विभ्वाप्रं ब्रन. 
दिपो । वि्वासत्रिदशेन्द्रेण दितेभ॑र्मो व्रिदारितः ॥ ९०६ ॥ मत्रिणां मिन्नमंधाने भिपनां 
सांनिपातिके । कमेणि ग्यज्यते प्रज्ञा खस्थे को वान पण्डितः ॥ ९०७ ॥ अग्रत शिशिरे 
वहिरमृतं मियदरदौनम् । अमृतं राजसंमानममृतं क्षीरभोजनम् ॥ ५०८ ॥ सर्पाणां च ख- 
लानां च परद्रभ्यापहारिणाम् । अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वतत जगत् ॥ ९०९ ॥ 
नाविदग्धः प्रियं बरुयात्फुटवक्ता न वकः | निःसह नाधिकारी स्याच्नाक्रामी मण्डु 
नम्रियः ॥ ९१० ॥ ओपधाथैमूमन्त्राणां बुद्धश्चव महात्मनाम् । अपताध्यं नाम्ति टेकिंञत्र 
यद्रह्याण्डस्य मध्यगम् ॥ ९११॥ न यम्य चेष्टितं विद्यान्न कुठंन पराक्रमम् | न 
तम्य विश्वपेतरान्तो यदीच्छच्छेयमात्मनः ॥ ५१२९॥ नष्टं मृनमतिकरान्तं नानुशोचनि 
पण्डिताः । पण्डितानां च मर्वाणां विदापाऽयं यतः स्मृतः ॥ :१६॥ अाच्थानीह 
भूतानि यो मृढस्तानि शोचति । सदमे टम दये ह्वावनर्थो निपवत ॥ ५१४॥ 

स सृष्यसने यः स्यात्स पूत्रो यम्तु भक्तिमान् । म भृत्या या विधयत्तः सा भाया 

यत्र निष्ैतिः ॥ ९१९॥ यत्र देरोऽथतरा स्थाने मोगान्भुक्वा स्ववीयतः । तम्मिनि- 

भवहीनो यो वसेत्स पुरुपाधमः ॥ ९१६ ॥ येनाहंकारयुक्तन चिरं विटपिनं पुरा । दान 

वदति तत्रैव यः परेषां स॒ निन्दितः ॥ ५१७ ॥ मूर्खाणां पण्डिता प्या निधाना 
महाधनाः । तरतिनः पापडीटानामसतनीनां कुटचियः ॥ ५१८ ॥ त्रदं ततश्च तथा 
विश्वासघातकः । ते नरा नरकं यान्ति यावचन्दरदिवाक्रा ॥ ५१९ ॥ जिहारास्यपरप्र- 
क्तानां जङमध्यनिवामिनाम् । अचिन्तितो वभोऽ्तानां मीनानामिव्र जायते ॥ ९२० ॥ 

१ ठाक्षानिर्र्धस्य, ि 



२९६ सुभाषितरतमाण्डागारम् । म०६३] 

म्यसनेष्वव स्वेषु यस्य बुद्धिनं हीयते । म॒ तेषां पारमभ्येति तत्मभावादपंशयम् ॥ ५२१॥ 
मित्रवान्ाधयत्यथान्दुःसाध्यानपि वै यतः तस्माम्मत्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः 

॥ ९२२ ॥ अपि संपृणेतायुक्तेः कर्तव्याः सुष्दो इषेः । नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदय- 
मेक्षते ॥ ९२३ ॥ यो मित्रे कुरुते मूढ आत्मनोऽपदटरां कुधीः । हीनं वाप्यधिकं वापि 
हास्यतःं याल्यसो जनः ॥ ५९४ ॥ कारणानित्रतां याति कारणाद्याति शत्रताप् । त- 
स्मानिित्रलमेवात्र योज्यं वैरं न धीमता ॥ ९२५ ॥ उपकाराच्च टोकनां निमित्तान्मरग- 
पक्षिणाम् । मयाछछोमाच मृखोणां भेत्री स्यादर्शनात्पताम् ॥ ५२६ ॥ यस्य न ज्ञा- 
यते वीर्यं न कुं न विचेष्टितम् । न तेन संगति कयादित्युवाच वृहस्पतिः ॥ ९२७ ॥ 
दानैः शनैश्च भोक्तभ्यं स्वयं वित्तमुपाभितम् । रसायनमिव म्रजञहैया न कदाचन 
॥ ९२८ ॥ मृतो दद्दरिः पुरूषो मूतं मेुनमप्रनप् । मृतमश्रोत्रियं श्रां मृतो यज्ञस्वद- 
क्षिणः ॥ ९२९ ॥ गुरोः स॒तां मित्रभार्या खामिमेवकरगेहिनीप् । यो गच्छति पुमांल्लोके 
तमाहू्बह्यवातिनम् ॥ ९६० ॥ अयजः भापयते येन येन चापगतिभवेत् । स्वगाच्च भ्ररयते 
येन तत्कर्म न समाचरेत् ॥ ९३१ ॥ यः स्तोकेनापि संतोषं कुरुते मन्दधी्नः । तस्य 
माग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्यते ॥ ५६२ ॥ छृतनिश्रयिनो वन्यास््धिमा नोपम- 
ज्यते । चातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ ५३६ ॥ तावत्स्यात्सवैरृलयेषु 
पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभुः । स््रीवाक्याङ्कदाविुण्णो यावन्नो भरियते बलात् ॥ ५३४ ॥ अदं 
मन्यते छृलयमगम्यं मन्यते सुगम् । अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं खीवाक्यपरेरितो नरः ॥ ५३५ ॥ 
अग्निहोत्रफला वेदाः रीट्ृत्तफटं श्रुतम् । रतिपुत्रफला दारा दत्तमुक्तफकं धनम् 

॥ ५३६ ॥ आपन्नाशाय विदेः कतेव्याः सुहदोऽमटाः 1 न तरलयापदं कथिदयोऽत्र मि- 
त्रविवभितः ॥ ५३७ ॥ व्यसनं प्राप्य यो मोहाक्वटं परिदेवयेत् । क्रन्दनं वधयल्येव 
तस्यान्तं नापिगच्छति ॥ ९३८ ॥ केवट व्यमनम्योक्तं भेषजं नयपण्डितैः । तस्योच्छेदस- 
मारम्मो विंषादपरिवन॑नम् ॥ ९६९ ॥ नदीनां च कुलानां च मुनीनां च महात्मनाम् । 
परीक्षा न प्रकतैम्या सख्रीणां दृश्चरितस्य च ॥ ९४० ॥ सद्भिः संगोध्यमानोऽपि दुरात्मा 
पापपूरुषः । प्रप्यमाण इवाङ्गारो निखलं न गच्छति ॥ ५४१ ॥ जनिता वेपनेता च 
यश्च विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः सपरताः ॥ ९४२ ॥ वरं वरयते 
कन्या माता वित्तं पिता श्रुतम् । बान्धवाः कुटमिच्छनिति मृष्टान्नमितरे जनाः ॥ ९४३ ॥ 
यः ष्टा कुरुते कार्य प्रष्व्यान्स्वान्दितान्गुरुन् । न तस्य जायते विघ्रः कस्मिश्चिदपि क- 
मणि ॥ ९४९ ॥ कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौद्दम् । कुराजान्तानि राष्ट्राणि 
कुकर्मान्तं यशो दृणम् ॥ ९४९ ॥ ठते भ्रतिकृति कुयोद्धिसिते मतिहिपितम् । न तत्र 
दों पश्यामि दुष्टे दष्टं समाचरेत् ॥ ९४६ ॥ सवेहिपानिवृत्ता ये नराः सर्वसहाश्च ये । 

१ उत्पादकः, > उपनयनकतौ, 
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संवस्याश्रयमृताश्च ते नराः खर्मगामिनः ॥ ९४७ ॥ योऽत्ति यस्य यदा मां्तमभयोः प- 
स्यतान्तरम् । एकस्य क्षणिका मीतिरन्यः प्राणेविमच्यते ॥ ५४८ ॥ मैष्यमिति यदहःखं 
पुरुषस्योपजायते । शक्यते नानुमानेन परेण परिवणितुम् ॥ ५४९ ॥ सवच्छन्दवनजातिन 
शाकेनापि प्रपूयते । अम्य दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्यात्पातकं महत् ॥ ५९० ॥ व्रि्यया ि- 
नयावापनिः सा चेदविनयावहा । कि कुमः कं प्रति व्रुमो गरदायां समातरि ॥ &५१॥ 
वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे कान्ताम् कनकेपु च तामु तेप्वप्यनामक्तः पराक्षद्रगो नरारृतिः 
॥ ९९२ ॥ द्धिः शरं नामिसंधत्ते हिः स्थापयति नाश्चितान् । हिददातिं न चािभ्यो 
रामो दि्नैव मापते ॥ ५५३ ॥ मुनेरपि वनम्थस्य स्वानि कमणि कृतवतः । तत्रापि संभ; 
वन्त्येते मिन्रोदासीनशत्रवः ॥ ९4४ ॥ पच्चेतानि विटिघ्यनते ग्म्धस्येव देहिनः | आय 
कमं च विद्या च वित्तं निधनमेव च॑ ॥ १५५॥ नाम्ति मलयं दयतकररि न सौनं व्रपदापतौ । 
मद्यपे सोद नास्ति धृतिपु तितयं नहि ॥ ५५६ ॥ सवमहा ये क्नवः प्रनिन्नानाधपा- 

लकाः । परोपकारिणः सेव्या निधना अपि ते जनाः ॥ ९९५ ॥ दारणागतरक्चा खीमोद्धि- 
जहिताय च । खाम्यथ यस्यनत्मराणांम्तस्य टकाः सनातनाः ॥ ५५८ ॥ दन्तस्य रि 
घ्म्य सरीघ्रस्य पिशुनस्य च । चतुणामपि चंतपां निप्छति नव दुशरुमः ॥१९५९॥ परं परटि. 

तकायेन कतैव्यः श्रृतंग्रहः । न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यानि वहश्रुताः॥ ५६० ॥ 
विश्वासप्रतिपन्नानां वश्नने का विदग्धता । अङ्कमारुल्य सुप्तानां हन्तः कि नाम पेस्पप् 
॥ ९६१ ॥ नाजारजनः पितटेषी नाजारा भकृेरिणी । नाटम्पदरेऽधिकारी स्यान्नाकामी म- 
ण्डनप्रियः ॥ ५९६२ | अचलया कमलम कस्य कस्य मित्रं महीपतिः | दारं च स्थिरं 

कृस्य कस्य वद्या वराङ्गना ॥ ५६६ ॥ गदम प्ररृहो दासी यामण्यः पदाः खियः। 

द्ण्टेनाक्रम्य भञ्नायान्न त स्मानमाजनम् ॥ ५९४ ॥ व्हूभन विराद्धव्य दननः स्वन 

रपि । स्फ़रन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपीटिकाः ॥ ५६५ ॥ भन्तन्या मन्दवुद्धीनाम 
पराधो मनीपिणा । नहि मवेत्र पाण्डित्यं मटम परस्प क्रचित् ॥ ५६६ ॥ गजा प्यति 

कृणीम्यां यत्तया पदयनित पण्डिताः । पररः पदयति गन्धेन भतः पय्यन्ति कवग: ॥ ५६५ ॥ 
म्रत्यहः सिद्धीनामत्तापः प्रथमः करट । अतिरशीतटमप्यम्भः करि भिनत्ति न भृभृत 
॥ ९६८ ॥ अव्यापारपु व्यापार यां नरः कतूमिच्छाति | पतत्र निधन याति कट्त्पाटवि 

वानरः ॥ ५६९ ॥ हतं ज्ञान क्रियाहीनं हताश्चाज्ञानिना नराः । चानायक मन्यम 

मतीरो हताः खियः ॥ ५७० ॥ कन्या निप्कामिता श्रेष्ठा वधूः श्र्ठा मरवेरिता। 
अन्नं संकलित श्रेष्ठं धर्मः श्रेष्टो दिने दिने ॥ ५५१ ॥ सत्यं मत्यं मुनवक्यं नादत्तमुप- 
तिष्ठते । अम्बुमिः परिता प्श्वी चातकस्य मरुम्थदटी || ५७२ | न स्वप्रन जयेन्निद्रां 
न कामेन खियं जयेत् । नेन्धनेन जयेद्धि न प्रानन मुरां नयत् ॥ ९७६ ॥ तटृहं यत्र 

न म ल णि ज ण कोण 2 ण का काण त 
भाक + १ + 

१ विषदापिन्याम् २ 

३३ 
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वपरतिमतततेस्यं येन जीवति । तमुक्तये तदेषाकतं ज्ञानमन्ञानमन्यथा ॥ ५७४ ॥ पिता 
रक्षति कौमारे मता रक्षति यौवने । पुत््तु स्थाविरे मविनस्री खातन्यमहंति ॥ ५७९॥ 

पानं दुर्जनसंपर्मः पत्या च विरहोऽटनम् । समरमन्यगृहे वाप्रो नारीणां दूषणानि षट् 

॥ ५७६ ॥ हन्तु मेपोऽपमररति मगेन्द्रः सकरुचलयति । बुद्धिमन्तः महन्ते च निधाय हदि 

किचन ॥ ९७७ ॥ यद्पथ्यवतामायर्थदनीतिमतां श्रियः । तदेतत्काकताटीयं तदेत पू 

गाक्षरम् ॥ ५७८ ॥ वं गां च वहृक्ीरां जटपात्रमुपानहौ । ओषधं बीनमाहारं संकौ- 

णीत यथाषयात् ॥ ५७९ ॥ रागे दवेपे च माने च द्रौहे पापे च कर्मणि । अग्रिमे चैव क- 

म्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ ५८० ॥ बन्धूनां मुदां चेव भत्यानां स्रीजनस्य च । अव्य 

क्तेष्वपरायेषु चिरकारी मम्यते ॥९८१॥ चिरेण मित्र संधीयाचचिरेण न छृतं लयनेत्। चि- 

रेण विहितं मित्रं चिरं वारणमहति ॥५८२॥ टामम्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः } येषां 

हृदिस्थो भगवान्मङ्खलायतनो हरिः ॥ ९८३ ॥ धनारा जीविताशा च गुवीं प्राणगतां 

सदा । वृद्धस्य तरुणी मार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ९८४ ॥ चित्राखातिगता वपीः प्र- 
सूता गतयौवना । प्रवासी गतख्यश्च याचना गतगौरवा ॥ ९८५ ॥ शाखामृगम्य शा- 
खाया: शाखां गन्त पराक्रमः । उछद्धितो यदम्भोषिः प्रभावः पराभवो हि सः ॥ ५८६ ॥ 
राः पुण्यं च कटव्राणि पुत्रो्त्तिनिधिम्तथा । सुृतादपि टभ्यन्ते नेव पाथं पराक्रमात् 
॥ ५८७ ॥ धरमहान्यजिते व्रित्तेऽनुभवनिति मुखं परे । खयं पापम्य पत्रं स्यात्िहो गजव- 
धादिव ॥ ५८८ ॥ यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मगः । तथा वेदं विना विभस्- 
यस्ते नामधारकाः ॥ ५१८९ ॥ वरं कतध्वम्तगुणादलन्तमगृणः पुमान् । प्रलया यगुणः 
्रेयात्रालकारश्युतोपः ॥ ९९० ॥ दरस्थोऽपि समीपस्थौ यो यस्य हृदि वतते । यो यस्य 
हदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरगः ॥ ५९१ ॥ मद्यपा; कि न जल्पन्ति किं न भक्षन्ति 
वायसाः । कवयः करि न पदयनिति क्रि न कुवेनित योपितः ॥ ९९२ ॥ अद्क्तः सततं साधुः 
कुरूपा च पतिव्रता । व्याधितो देवभक्तश्च निधना वह्यचारिणः ॥ ९९३ ॥ तावन्महं 
पाण्ड्यं कुटीनचं विवेकिता । यावजञ्ज्वटति नाङ्गेषु खतः पदचषुपावकः ॥ ५९४ ॥ वा- 
हितं चाश्ववाणिज्यं राजसेवा तपोवनम् । धीराश्चतारि कन्ति रपि कुवैनि कातराः 
॥ ९९९ ॥ न देवौ विद्यते कष्ठे न पाषाणे न मृष्परे । मवेषु विद्यते देवस्तस्माद्रावो 
हि कारणम् ॥ ५९६ ॥ अन्यायोपानितं दर्यं दशावपीणि तिष्ठति । प्राते चैकादशे वर्प 
पमृलं च व्रिनस्यति ॥ ९९७ ॥ तृप्य मोजनं येपां सताना्थं च भेधुनम् । वाकरप्रल्वच- 
नाथाय दुगण्यतितरन्ति ते ॥ ९९८ ॥ निदं क्रोधाच्छयं रकषेत्तपो रके मत्परात् । 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ १९९ ॥ क्षमातुल्यं तपो नास्ति न संतोषा- 

तपरं सुखम् । न च तृप्णापरो व्याधिने च धर्मो दयापरः ॥ ६०० ॥ दानेन भोमी मवति 
मेधावी दृद्धतेवया । अहिमया च दीकरौयुशिति प्राहुर्मनीषिणः ॥ ६०१ ॥ यच्छक्यं भ्र 
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धितं ग्राप्त अस्तं परिणमेच यत् । हितं च परिणामे स्यात्तत्कार्थ मृतिमिच्छता ॥ ६०२ ॥ 
बुद्धौ कटुषिभतायां विकारे भ्रत्युपस्थिते । अनयो नयस॑काशो हृदयान्नापसर्पति ॥ ६०६ ॥ 
यदेव भती जानीयान्मन्त्रमृपरां खियम् । उद्धिजेत तदैवास्याः सपौटेशमगतादिव ॥६०४॥ 
न करोधयातधानस्य धीमानाच्छेद्धिषेयताम् । निपीतभ्रातररुधिरः पराप निन्दां वृकोदर 
॥ ६०९ ॥ न रोकायतवदेन नास्तिकः स्याददेवतः । हरिहिरण्यकरिपुं जघान्, स्तम्भ- 

निरतः ॥ ६०६ ॥ संदेहो वैष्णवे मर्गे न कार्योऽन्यैः कुदशनेः । रामप्रभावमद्यापि ष- 
योब्धौ प्श्य सेतुना ॥ ६०७ ॥ गौर्गौः कामदुघा सम्यक्प्रयुकता स्मयते बुधः । दुःयुक्ता 
पनर्गोलं प्रोक्तः भेव शरांसति ॥ ६०८ ॥ न जातु कामः कामानामुपभागेन शाम्यति। ह 

विपा कष्णवर्तव मुय एवाभिवधते ॥ ६०९ ॥ नाटः कस्यचिद्रयान्न चान्यायेन एच्छतः। 

जानन्नपि हि मेधावी जडवदोक आध्वरेत् ॥ ६१० ॥ भमोर्था यत्र न स्यातां शुश्रूषा पापि 

तद्धिधा । तत्र विद्या न वक्तम्या शमं बीजमिवोपरे ॥ ९११ ॥ व्रिद्ययैव समं कामं मर्तव्य 
ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि घोरायां न लनामिरणे वपेत् ॥ ६१२ ॥ सावित्रीमात्रमायोऽपि 

व॒रं विप्रः सयन्तरितः । नायच्तितश्चतर्वदः सवारी सवविक्रयी ॥ ६१६ ॥ न हायननं 

परित वित्तेन न बन्परमिः । ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः म नो महान् ॥ ६१४ ॥ ना 

तदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकममिः । ययास्योद्धिनते वाचा नारक्यां तामुदीरयेत्॥९ १५॥ 

यथा सरनन्वनित्रेण नरो वायथिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुपुरधिगच्छि ॥६ १६॥ 

यं मातापितरो छदां सहते संमते दरणम् । न तस्य निष्ठेतिः शाक्या कतुं वपृातैरपि 

१७॥ पित्रोनिलं प्रियं कुर्यादाचायस्य च सवदा । तेपु हि त्रिषु तुष्टेषु तपः मर समाप्यते 

॥ ६१८ ॥ श्रदधानः चुमां व्द्यामाददीतावरादपि । अन्त्यादपि परं भम सरीरं दृप्कु- 

ठादपि ॥ ६१९ ॥ यद्यत्परवशं कमं तनत्तद्यत्नन वजयत् । यद्यदात्मवर तु स्यात्तत्तत्मवत 

यत्नतः ॥ ६९० ॥ यत्करम् कृत्ताञ् स्गरात्परित[पऽन्तरात्मनः । तत्प्रयत्नेन करवीत वि 

परीतं त् वजयेत् ॥ ६२१ ॥ न द्रव्याणामविन्ञाय विधि धम्यं प्रतिग्रह् । प्रतिः प्रतिग्रहं 

कुर्यादवसीदन्नपि धधा ॥ ६२२ ॥ सर्वेषामेव शोचानामधैोचं परं स्प्रनप् । योऽथ शु- 

चिः महि शचिने मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ ६२६ ॥ नास्ति विद्यासमं चकषुनीम्ति मरल्यमरमं 

तपः । नास्ति रागसमं दःखं नास्ति त्यागसमं मुखम् ॥ ६२४ ॥ नात्यथमथाथतया टुन्ध- 

मटेनयेलनम् । अव्ि्दचाश्वरत्नं खीमेथ्यमानाऽसूजद्धिपम् ॥ ६६९ ॥ न म्थातत्य न 

गन्तम्यं क्षणमप्यधमैः सह । पयोऽपि रीण्ठिकीदस्ते मदिगं मन्यन जनः ॥ ६९६ ॥ 

अक्रिचिदपि कवीणः सौख्यैदःखान्यपोहति । तत्तम्य किमपि दर्घ्यं योहि यस्य प्रियां 

जनः ॥ ६२७ ॥ अस्युप्णात्सपरतादन्नादच्छिद्राचचैव वाममः। अपरपरप्यमावाच्च भूय इच्छ- 

न्पतत्यधः ॥ ६२८ ॥ आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम् । मातृजर्वव वत्सस्य 

१ वाणी, २ प्श्म्. ३ उ मयविक्रयकर्ची. ५ मयम # 
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स्तम्भो भवति बन्धने ॥ ६२९ ॥ मवलेकस्थले जन्म गन्धस्तं एक्थक् । उत्प- 
टस्य म्रृणाटस्य मत्स्यस्य कुमृदस्य च ॥ ६६० ॥ तत्र मित्र न वस्तम्यं यत्र नासि 
चतुष्टयम् । ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः पनल नदी ॥ ६३६१ ॥ सच्छिद्रनिकटे वाप 
ने कतम्यः कदाचन । घटी पिवति पानीयं तास्यते अही यथा ॥ ६३२ ॥ तृणं बह्मविद 
स्वभस्नृणं शरस्य जीवितम् । भिताक्षस्य तृणं नारी निस्हस्य व्रणं जगत् ६३६६ ॥ गरे- 
रप्यवटि्तम्य कायाकरायमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं मवति शाप्रनम् ॥६३१४॥ म: 
नमेव छं पपं न शरीरत तम् । येनेवाटिङ्िता कान्ता तेनेवारिद्गिता सुता ॥ ६२९ ॥ 
भिन्ने चित्ते कुतः मीतिः स्याद्वा प्रीतिः कुतः मृषम् । वं च स्मरसि तं पुत्र पुच्छच्छेदं 

स्मराम्यहम् ॥६६९॥ मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पाथिवाः । नीचाः कटहमिच्छ- 
न्ति शान्तिमिन्छनि साधवः ॥ ६३७ ॥ हस्ती नाङ्कशरस्तेन कशाहस्तेन वाजिनः । श्गी 
टगृ इहस्नन मद्हम्तन दुजेनः ॥ ६१८ ॥ देशानृत्सृञ्य गच्छनि सिंहाः सत्परुपा गजाः 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषाः म्रगाः ॥ ६६९ ॥ वाणादमथस्ंवन्धं परोक्षे दारदशथै- 
नम् । मदीच्छरदधिपृखां मीति त्रीणि तत्र न कारयेत् ॥ ६४० ॥ अथीनामर्मनं कार्यं वनं 
रक्षणं तथा । भक्ष्यमाणा निरद्रायः मुमेसरपि हीयते ॥ ९४१ ॥ आपदं धनं रक्न्महतां 
कुत आपदः । कदाचित्कुषितो देवः परचितं चापि नश्यति ॥ ६४२ ॥ युध्यन्ति परव: 
सव परन्ति शुकमारिकिाः । दातुं जानाति यो वित्तं स शरः प्र च पण्डितः ॥ ६४३ | 
नदीतीरषृ य वक्षा यस्य नारी निरङूरा । मन्वरिहीनो मवेद्राना तस्य राज्यं विनर्ध्याः 
॥ ९४४ ॥ गृण एच्छछ मा रुपं शीं एच मा कुटम् । पिद्धि एच्छल मा वि 
गं एच्छष्वमा धनम् ॥ ९४९ ॥ गणो भृपयते रपं शीलं भपयते कृट्म । मिदि 

पयते विद्यां मोगा भृपयते घनम् ॥ ६४६ ॥ यस्यन्न्ञायते शीलं कृं विद्या नर 
। कस्तेन मह विश्वासं पुमन्कृयादिचक्षणः ॥ ६४७ ॥ का प्रीतिः पह मार्जरै 

मरीतिरवनोपता । गणिक्राभिश्च का प्रीतिः का प्रीतििक्षुकेः सह ॥ ६४८॥ धीरा 
मषरणं विद्या मन्त्रिणां मृपणं दपः । भूषणं च प्तिः स्रीणां शीट सवस्य भृपणम् ॥६४९ 
महानदीमतरणं महापुरुपविग्रहम् । महाननविरोधं च दूरतः परिविजयेत् ॥ ६९० 
नारुदेद्धिपम व्रक्ष जीणा नावे न चारुहेत् । कृपे नाटोकयेत्तोयं न वात्मानं विनारार 
॥६९१॥ सकट न च गन्तव्य विषम न कदाचन | महापथे न गन्तभ्यं गन्तम्यं चात्म 
पथम् ॥ ६९२ ॥ अनादायी व्ययं करयादम्रहायी रणम्रयः । आतुरः परमक्षी च : 
रीर वरिनद्यति ॥ ६५३ ॥ स॒संदिग्स्य मक्तस्य दन्तस्य चरितस्य च | अमाह्च 
च दृष्टस्य मृददृद्रणं वरम् ॥ ६५४ ॥ दीधशङ्मनडाहं रण्डां च बहमापिणीः 

~~ ~^ 

न 
॥ सगतस्य. २ उन्मागप्रवर्तिनःः २ प्रगख्री संकटं प्रोक्तं रण्डा च विषमं पथम् । वेद्या मह 

प्रोतः स्वपवयः पिता श्रत: ॥* 
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शंद्रमक्षरपयुकतं दूरतः परिवभयेत् ॥ ९९९ ॥ पिद्धमन्त्रोपधं धर्मं गृहच्छिद्रं च भेभु 
नप् । कृमृक्ति कुश्रुतं चैव वचनं न प्रकारयेत् ॥ ६९६ ॥ धनेषु जीवितव्येषु सीप 

भोजनवरृत्तिषु । अतृप्ता मानवाः स्वै याता यास्यनिति यान्ति च ॥ ६१५७ ॥ मोदा 
रेखाणामुचावचमिदाजुषाम् । परोक्षमिति कोऽप्यस्ति प्रीक्षानिकपोपद्टः ॥ ६५८ ॥ 
परापकारनिरतेदननेः सहं संगतिः । वदामि भवतस्तचं न त्िधेया कदाचन ॥ ६५९. ॥ 
नरतं दलम रोके विया तत्र सद्रटेमा । कवितं दटेमं तत्र रक्तिस्तत्र म॒दटेमा॥ ६६०॥ 
वारिजनेव सरसी शरिनेव निशीथिनी । योवनेनेव वनिता नयन श्रीमनोहरा ॥ ६६ 
दानं वित्ता्रतं वाचः कीतिधर्मो तथायुषः । परोपकरणं कायाद मारात्पारमाहरेत् ॥ ६६२॥ 

श्रतं छृतभियां सङ्गाजायते विनयः श्रृतात् । छोकानुरागो व्रिनयान्न कि टोकरानुरागतः 
। ६९३ ॥ किमाराध्यं मदा पुण्यं कश्च मेव्यः सदागमः । को ध्येयो मगवाचििप्णः क्रि 

काम्यं परमं पदम् ॥ ६९४ ॥ एकामिपामिदटापो हि ब्रीनं वेरमहातरोः | तिरोत्तमा- 
मिद्टापो हि यथा मृन्दोपमृन्दयोः ॥ ६९५ ॥ आचान्तकान्तिरतिद्रेमगृगराि- 
मिषः । धूमरापि कटा चन्द्री किन व्ध्ाति दाचनप् ॥ ९९६॥ हतूर्नप्िकः 

कोऽपि प्रीतेयद्धि न वतते । माटनी मधृरास्नीति मधृपः केनः शिश्ये ॥ ६६७ ॥ 
देवे तीर्थ द्धिने मन्त्रे देवते भेपने गुरो । यादशी भावना यम्य म्िद्धिमेवति ताद््री 
॥ ६६८ ॥ न माता शपते पत्रं न दपं टभते मही | न हिमां कुस्ते माभूनं देवः सि 
नाराकः ॥ ६६९ ॥ प्रायः मन्तयुपदेशाहा धीमन्तो न जडया । तिटाः कुमुम 
गन्ध्यवाहिनो न यवाः कृच ॥ ६७० ॥ मरम्थितम्य गुणोत्कषः प्रायः पर्फुरति स्फुयम् | 
द्ग्म्यागुरुखणडम्य स्फारीमवति सौरम् ॥ ६७१ ॥ उपकतु यथा स्वल्पः समभर न 
तथा महान् । प्रायः कृषस्तृपां हन्ति मततं न तु वारिपः ॥ ६०९॥ जडे प्रभति 

गयो दुःखं बिभ्रति माधवः | सीतांनावृदिते पद्माः संकोचं यान्ति वारिणि ॥ ६५६॥ 
 कश्चिकम्यचिदेव स्यात्पृदद्धिस्धम्भभानललप ' पद्मं विकामयत्यक्रः मकाययति करवम् 
॥ ६७४ ॥ ईश्वराः पिरुनाच्डाश्यीति किम् प्राया निधय णएवाहीन्द्रिनिद्रा 

न्दधतेतराम् ॥ ६७५ ॥ मु परः पराक प्रिव ४ 1 
ुपयत्युदकेकेः ॥ ६ ७८ववमानमादिनः > च, ., मंदं पुमान् । सशुनाक्तां म 

कपूरचर्च विद-> तनो ॥ "॥ नानन्तर मौ । भृ | सवलसमप्यधिकं भरेते । कापाय- 

रममाखार् | ६७८ ॥ गण ` मन्तरं प्रायस्तज्तो जानाति नेनर्ः । 
मालतीपद्धि, < णं {$ तेनप् ९७९. ॥ प्रभृतवयमः पृमो मिय; पाकः 

मरवीते | जी।^> चन्द उण जायते ॥ ६८० ॥ धनागमेऽधिकं पमां रोमम- 
म्येति मानप्रप् । निदापक, तयं वहम् ॥ ६८१ ॥ म्रहजीऽपि गृण 

~ - ---- नम  = ~ = ~ न ^ ~ 
न 

नम ~ + 
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पतां पराधुवादेन वधते । कामं सुरसेन कान्ति वहति काशनम् ॥ ६८२ ॥ निन्दां यः 
कुरुते साधोस्तथा स्वं दूषयत्यपरौ । से मृति य्त्यनदुचेमूतिं तस्येव सा पतेत् ॥ ६८३ ॥ 
शमं वाप्यरामं कर्म फलकालमपेक्षते । शास्येव फटलयाशु शलिन सुरभो कचित् ॥६८४॥ 
भोगेच्छा नोपभोगेन भोगिनां जातु शाम्यति । ल्वणेनान्तराटेन व्रष्णा प्रत्युत जायते 
॥ ९८९ ॥ दुरभोऽप्युत्तमः रायः स्वनातीयेन टभ्यते । कणेकोटरमं वारि वारिणेवाव- 
प्यते ॥ ६८६ ॥ जन्तोरनिरूपभोगस्य द्यते मुवि रूक्षता । वातारिनो दिजिद्रतवं 
विहितं पय वेधप्रा ॥ ६८७ ॥ आकरः कारणं जन्तोदोँजन्यस्य न जायते । कालकूटः 
सुधासिन्धोः प्राणिनां प्राणहारकः ॥ ६८८ ॥ न त्याततिरेषा गुणिनो गुणवाज्ञायते 
ध्रुवम् | चन्दनोऽनलरदग्धो न भस्म सुरमि कचित् ॥ ६८९ ॥ कायपरक्षी जनः प्रायः 
्ीतिमाविप्करोलयलम् । टोभार्थी शौण्डिकः शप्रमेषं पु्णाति पेशः ॥ ६९० ॥ दुमे- 
नो जीयते युक्ल्या विग्रहेण न धीमता । निपालते महावरक्षस्तत्पमीपक्षितिक्षयात् 

॥ ९९१ ॥ स्वमावमुन्दरं वस्तु न संम्कारमयेक्षते । मुक्तारल्नम्य श्चाणादमपषणं नोपयुज्यते 
॥ ६९२ ॥ येनात्मा पण्यतां नीतः म णएवाचिप्यते जनः । हस्ती हेममरहस्रेण क्रीयते 
न प्रगाभिपः ॥ ६९३ ॥ विक्रीतं निजमात्मानं वेः मंस्कृरुते जडः । परेभ्यः सखररी- 
रस्यकेवा मपां वितन्वते ॥ ६९.४ ॥ अमंमवरगणस्तुल्या जायने सवात्मनखरपा । क- 
णिक्रारं सुगन्धीति वदन्को नोपहाम्यते ॥ ६९५ ॥ तटम्थेः स्यापिताश्रतो वरिशनि गु- 
णिनां गणाः | उत्कोचितानां पद्यानां गन्धो वायुमिराहतः ॥ ६९६ ॥ निजाशय- 
वदाभाति पमां चित्ते परायः । प्रतिमा मुखचन्द्रस्य क्रपाणे याति दीषताप् ॥ ६९७ 
अधमं वाधते मृयो दुःखवेगो न तत्तमम् । पदहयं रुजत्याशु शीतम्पर्यो : 
नक्षुषी ॥ ६९८ ॥ यत॒ एवागतो दोपम्तत एव निवीते | अयनिद्गधस्य ति 
स्फोटशानितिः म्याद्निना ध्रुवम् ॥ ६९९ ॥ ब्द्धिमच्वामिमानः कौ भवेत्मन्ञ 
पजीतरिनाम् । अन्यदीयेररकारनाहंकारो, तरिभपणे ॥ ७०० ॥ उत्तमोऽप्यधम 

॥ [१ 

सयाद्याच्जानम्रकरः कचि । कू , ̀ = + याने हरिरम्बुधिम् ॥ ७०१ 
मयते समके केचिदेव म्द £ £ 6 दरम प्रापि नामुरैः ॥ ५०२ 
मोगः परोपतपरिन पां दःताभ् € (= (= < : किम खषीडाये जलका 
॥ ७०३ ॥ नोपभोगपरानयान्क। ® > ९. , आखवः क्रिमटंकारानात्मन्य 
ह्य कुवते ॥ ७०४ ॥ विवणेवे < & ¢ गते । टन्धनान्तरसंस्थ 
उ्वरल्भिः प्रयःकणेः ॥ ७०५ ॥ नि. . , ¢. ते न मन्यते | पवित्राम 
यन्मल्यौ न नमस्यन्ति जाद्रवीम् ॥ ७०६ ॥ नतूक्ञायते गुणवान्परेः 
गोपगोपिवदाज्ञायि हरिवो जगत्पतिः ॥ ७०७ वाति तदङ्गं पोप्यते यि 
वृक्षः प्रपीदति प्रायः पादाम्यङ्गेननसत ॥ दुमगः स्यात्ररृत्या 
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विभूल्यापि म॒ तादृशः । गोमयं श्रीनिवापोऽम्ति न तथापि मनोहरम् ॥ ७०९ ॥ 
आगच्छदुत्सवो भाति यथैव न तथा गतः । हिमांशोरुदयः मायं चकास्ति न तथो- 
पमि ॥ ७१० ॥ संतोपक्षतये पंसामाकसम्मिकधनागमः । मरमां सेतुमेदाय व्रः 
पचन स्थिरः ॥ ७११॥ सुतुप्यत्युत्तमः स्त्या धनेन महताधमः । प्रमीदनि जै 
दवा बिभिभतविग्रहाः ॥ ७१२ ॥ सजातीयविवाताय माहात्म्यं दृश्यते ताम् । 
रेयेनो विहंगमानेव हिनस्ि न भुजंगमान् ॥ ५१६ ॥ गरु प्रयोजनोदेशादनंयन्ति न 
भक्तितः । द्ग्धदात्रीति गर्महे पोप्यते न तु पमेतः ॥ ७१४॥ गुररमनिहिजातीनां व- 
णीनां ब्राह्मणो गरः । पतिरेको गरुः ख्ीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ ५१९ ॥ बहुमिरमष- 
पंवातैरन्योन्यं पदुटृत्तिभिः । प्रच्छायन्ते गुणाः सव मेरि द्विवाकरः ॥ ५१६ ॥ मनाग- 
नम्याद्रस्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । क्रियाम्रममिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः ॥५१५॥ 
कामाय र्प्रहयत्यात्मा संयतोऽपि मनीपिणः । वीधीनियमितोऽप्युक्षा दप्पमाप्राद्य धावति 
॥ ७१८ ॥ रोगदोकपरीतापवन्धनम्यसनानि च । आत्मापगभरतरृक्षाणां फलान्येतानि देहि- 
नाम् ॥ ७१९ ॥ भृमिपताव्॑पतो वाले वदध तपोनिधरौ विदुषि । योपिति मूर्यं गुरुषु च 
विदुषा नवोत्तरं देयम् ॥ ५२० ॥ कटृकंवा मधर् वाप्रस्ुतवाक्यं मनोहारि । वाम 
गदेमनादध्िततप्री्यं प्रयाणेषु ॥ ॥ अतिपरिचयादरवत्ता प्रंततगमनादनादरो भ- 
वतिं । टाकः प्रयागवाम्री कृपे स्नानं समाचरति ॥ ७२५ ॥ अतिपरिचयादवत्ता स्तन 
गमनादनादरो मवति । मटये मिहपुरंप्री चन्दनतस्काष्टमिन्धनं कुरुत ॥ ७२६ ॥ अति- 
परिचयादवनज्ञा इति यद्धाक्यं मृपव तद्भाति । अनिपरिचितेऽप्यनादे। प्रप्र ऽम्मिन्र नाय- 
तेऽवन्ना ॥ ७२४ ॥ अक्रियियो भृत्यजनः दाठानि मित्राण्यदायकः स्वामी । अविनयवती 
च भाय मस्तकशृ्ानि चत्ारि ॥ ५२९ ॥ वरदय्तकषविहीना निरना कु्पयनिमृखः । 
वटके च त्रहणिको मस्तकदुटानि चतवारि ॥ ५२६ ॥ शक्तिरहितोऽपि कुप्यति मरवा 

सक्तोऽपि मानमृद्हति । अधनोऽपि हि कामयते जानाति विधिविडम्बयितुम् ॥ ७६५ ॥ 
ल्जति भयमकृतपापं समित्रमयराः प्रमादिनं विद्या । हीः कामिनमलमं-श्रीः कूरं सखी 

दुजेनं लोकः ॥ ७२८ ॥ अनचितकर्मारम्भः खजनविरोभो वरस्य वथा । प्रमदा 
जनविशवाप्रो मृत्युः श्रौचारि ॥ ७२९९ ए (1 
परहाप्तः 1 इतरन्धः (£ ५५ श्मः साऽगुरुमवा धरु ‰, श तमटाममानह्य लचा- 

गिनमतुरागिणं विशोपर” ˆ दं नाश्रयति नरं श्रीः \ ~~ ‰, क; ` ॥ ५६१॥ 
व्यथयतितरामुपेतः खम्थमरतेरवद्यटेशोऽपि । ‡ \ & ~ गनकणेनापि 
॥ ७६२ ॥ शरदि समग्रनिशाकरकरद. रत, निं रिताकामपि 

१ ॥ ~ 
~~~ ० 9 नम 

१ मटयपवते. २ मिह्त्री. ३ आगन्तुकः, ४ क्षु गम्. ^ क्राष्म. 

५ पण्छम्, ८ दानशालम+, 
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दिवसच्छायां न पूरयति ॥ ७३३ ॥ यत्र न फलितास्तरवो विकिषितपरपीरुहाः सरस्यो 
वा । न च जनाः स॒ देशो गच्छतु निधनं समशानप्तमः ॥ ७६४ ॥ गुणमधिगतमपि 
धनवानचिरान्नारायति रक्षति दरिद्रः । मजयति रज्जुमम्भपि पृणेः कुम्भो न चटु 
तच्छ: ॥ ७६९ ॥ अबुधा अजंगमा अपि कयापि गत्या परं पदमवाप्ताः | मन्त्रिण इति 
कीरलन्ते मयवलगुटिकरा इव जनेन ॥ ७६६ ॥ स्वल्पा हति रामवरटर्ये न्यस्ता नाद्ये 
पयोरारोः । ते रोलाः म्थिततिमन्तो हन्त विनैव वहमानः ॥ ७३७ ॥ यत्राजवेन रधिमा 
गरिमाणं वक्रता तनुते । छन्दःशास इवाम्मिष्ठोके सरटः सणवे किमपि ॥ ७६८ ॥ पु- 
हदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृ प्रियाप्रु नारीषु । स्वामिनि शक्तिपमते निवेद्य दुःखं जनः 
सखी भवति ॥ ५६९ ॥ प्राप्य चहानधिकाराज्छातरुपु मित्रेषु बन्धनेषु | नापतं नोपतं 
न सलत्छरतं करि छृतं तेन ॥ ७४० ॥ वित्तं परिमितमपिकव्ययशीटं पृरुपमाक्रुटीकुसुते । 
ऊनांकमिव पीनम्तनजवनायाः कुटीनायाः ॥ ७४१ ॥ अप्रतिडद्धे श्रोतरि ककुवीक्यं 
प्रयाति वफल्यम् । नयनविहीने मतरि टावण्यमितरेह सजनाक्षीणाम् ॥ ५४९ ॥ वहुतर- 
हिति रमातट उषिष्ठन्े हि पुमनमम्त॑पपि | कान्तारेजनवेगं विषह्य सद्रसफलास्तु तरि- 
राः स्युः ॥ ५४६ ॥ प्रतिगृहकोणं गुणिनो टताकीटा हव स्फुरन्ति दातम् । तद्रसः 

संगोभिः को वा रविरिव गुणत्तोऽस्ति ७४४ ॥ रमणीयः स॒ हि पुरुषो रमणी यत्रैव 
रज्यति व्िर्दधा | शछेकः स एव सुभगश्चित्तं सक्तं हि यत्र रपिकस्य ॥ ७४९ ॥ आ- 
परितोपाधिदरषां न साधु मन्ये मरयौगिज्ञानम् । वद्दपि रिक्षितानामात्मन्यप्र्ययं चतः 
॥ ७४६ ॥ अवरा यत्र प्रवय शिशुरवनीशो निरक्षरो मन्त्री | नहि नहि त्र धनादा 
जीवितः आशापि दुटभा भवति ॥ ७६७ ॥ ज्वठति चितेन्धनोऽयिविप्नरृतः पत्तगः फणां 
कुरुते } परायः सं महिमानं क्षोभात्मरतिपद्यते जन्तुः ॥ ७४८ ॥ राजनि विदुपां मध्ये 
वरमुरतानां समागमे सखरीणाम् । सधवपदूपितहदयो वीक्पटूरपि कातरो भवति ॥ ७४९ ॥ 
अदिरनुमरति परिम क्षमीरनुप्तरति नयगुणसमृद्धिम् । निश्नमनुपरति सिनं विधि 
सितं बुद्धिरनुसरति ॥ ५७५० ॥ साधनेऽपि कर्त्र नीचः प्रदारटम्पटो भवति । मप्- 
णऽपि तडागे काकः कुम्मादकं पिति ॥ ७६4? ॥ कि कररं फणिद्यं पृनरपि कि कूर 
मङगनाहदयम् । कुराल क पतिमृतपनहीनकामिनीहदयम् ॥ ७ ९२ | अनुकं त्रिम- 

लङ्ग कुल्नां बट ५ ` -पपच्चाम् । प्रकारा मायां पुर्प पण्योदयाछ्ठमते 
4 - 

चनुगदराग्य २ अल्पं वचरम. ३ मख. ४ खञगीटनयनानाम्. ५ तर 
हति ग्सातटे. र , ६ पृष्पाणि; (पक्ष) शोभनमनसः. मुनय इयथः. ४ माघमासे; (पक्ष) 
तपर्यायाम्. द्गमपाग इति ग्रावत्. तत्संबन्धि एननवेगं कम्पनरैगं व्िपह्य सिता 
सदरसानि फलानि ^, ,.,. ,साः स्युः; (वक्षे) कान्ता, गा द्रव्यं, जनत्रेणो जनसंतापः, एतान्मषै- 
पित्वा स॒द्रसो मोक्षग्मः स एव फलं येषमिताटसा विररा: स्युः. ९ प्रकाशकः, १० स्ववाणीभिः; (क्षे) 

सङिरिणः, ११ चतय, १२ अविश्रस्तप्. १६ जवने. ५४ भयम्. १५ वागमी, 
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॥ ७९३ ॥ अरपिकजनमाषणतो रपतिकजनेः सह वरं कलहः । लम्बकुचाणिद्खनतो कि- 
कुचकुचापादताढनं श्रेयः ॥ ७५४ ॥ आपदि मित्रपरीक्षा श्रपरीक्षा रणाङणे भाति । 
विनये वंदापरीक्षा खियः परीक्षा त॒ निधने पमि ॥ ७५९ ॥ अनवपररे च यदक्तं समा- 
पितं तच भवति हास्याय । रहसि मोदवधूनां रतिसमये वदपाठ इवं ॥ ७९५६ ॥ आारो- 
ग्यं॑विद्त्ता सरलनमेत्रीं महाकृटे जन्म । स्ताधीनता न पमां महदेश्वयं विनाप्यर्थैः 
॥७९७॥ अवस्तरपठिता वाणी गुणगणरहितापि शोभते पुंसाम् । रतिसमये युवतीनां मृपा- 
हानिर्विभूषणं भवति ॥ ५७५८ ॥ अव्याकरणमधीतं भिन्नद्रोण्या तरङ्गिणीतरणम् । भेपजम- 
पथ्यपहितं तयमिदमरृतं बर् न कतम् ॥ ७५९ ॥ यः पठति छितरतिं पयति परिच्छति 
पण्डितानुपाश्रयति । तस्य दिवाकरक्रिरणेनदिनीदटमिव करकास्यते बुद्धिः ॥५६०॥ व्रिरटा 
जाननित गुणानिरटाः कुवन्ति निर्भने. स्नेहम् । रिराः परकायरताः परदूःखनापि दुःनिता 
विरः ॥ ७६१॥ उदेनयति दरिद्रं परम॒द्राया अणत्कारः । गरृहपतिरनिमिटितायाः 
कङकुणनादो यथा नारम् ॥ ५६९ ॥ कोऽन्धो योऽकायरतः को वधिरौ यः दुणोति ने 
तानि | को मूको यः काट प्ियाणि वर्तं न नानाति ॥ ७९६ ॥ वत्र करिवेयी यत्न भि 
य्ाम्यासे सदोपपे दानि । अवपरीरणा क्र कार्या सरपग्योपित्यरपरनपु ॥ ७६१ ॥ भत्र 
विधेयो वामः सन्ननकण्टे यथा कारयाम् | कः परिहार्य देशाः पिदयुनयुता दव्यमपश 
॥ ७६९ ॥ दधि मधुरं मधु मधुरं द्र्षा मधुरा सुधापि मनुरेवं | नम्य तद्य हि धुरं 
यस्य मनो यत्र मंदप्रम् ॥ ७६६ ॥ अविदितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव रमप्रीयप् | 

तितेलमेव पृष्टं येन न दृष्टं वृतं कापि ॥ ७६५ ॥ रोगी चिरप्रवासी पराच्नमाजी ५ 
रावसथशायी । यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥ ५६९८ ॥ क धमां ५ 
तदया कि सौस्यमरोगिता जगति । कः स्नेहः मद्रावः कि पराण्ित्यं परिच्छ्ः 
॥ ७६९ ॥ दानं मियवाक्रितं ज्ञानमगर् क्षमान्वितं रायम् । चित्तं व्यागनियुक्त दव 

ममेतचचतमद्रम् ॥ ७७० ॥ कल्पयति येन ॒व्रृत्ति येन च खोक प्रदास्यत सद्विः।म 
गणस्तेन च गुणिना रक्ष्यः संवधनीयश्च ॥ ७७१ ॥ ट॒जनगम्या नायः प्रायणापात्रभद्रवति 

राजा | कृपणानुसारि च धन मेघो गिरिजधिवर्षा च ॥ ७७९ ॥ दछृतशतमपत्म् नष्ट 
मभापितदातं च नएरमवुधेषु | वचनद्रातमवचनकरे बुदिशतमच्रेनन न्म् ॥ ५५६ ॥ 

दक्षः श्रियमपिगच्छति पथ्याशी कल्यतां समृखमरोगी । इयुक्ता विद्यान्तं धमाध 
यशांपि च विनीतः ॥ ७७४ ॥ निरतिशयं गरिमाणं न्याः स्मरन्ति विद्रा 
सः । यत्कमपि वहति गभं महतामपि यो गुरुभवति । अप्रकधकृतराक्तिः 
रक्तोऽपि जनस्तिरस्ियां टमते | निवमन्नन्तदोरुणि ट द्ग त् उवटितः ॥ ७७६ ॥ 
विषमस्थस्वादुफटग्रहणव्यवसरायनिश्चयो येषाम् । उष्ट्राणामिव तेपां सयऽहं शमितं जन्म 
॥ ७७७ ॥ दुरयिगमः परभागो याव्त्पुरुपेण पौरुषं न दछृतप् । जयति सिमविद् ना 

१ गुणोत्कषैः, ` 
४ 

---~--~---------~ -----~~- ~ -~---~---~--- ----° ~ ~~~ -"~- 
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खानपि जलदपटरानि ॥ ७७८ ॥ आपदि येनोपटृतं येन च हसितं दश्षामु चान्यासु । 
उपदृदपदृदपि च तयोर्यस्तं पुरुषं परं मन्ये ॥ ७७९ ॥ अपरती मवति सरला क्षारं नीरं 
च शीतं मवति । दम्भो भवति विवेकी मियवक्ता भवति धृतेजनः ॥ ७८० ॥ पयति 
परस्य युवति सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते । ज्ञालेव तदपरापि म्यथं मनुजो हि पापमाभ्म- 
वति ॥ ७८१ ॥ खीं हि साहचयाद्भवन्ति चेतांपि भतरसटशानि । मधुरापि हि मूषेयते 
विपैविरपिसमाश्रिता वष्टी ॥ ७८२ ॥ सकृदपि दषटर पृरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य । 

हस्ततुलयापि निपुणाः पटम्रमाणं विजानन्ति ॥ ७८३ ॥ कविहदयेप्वनसुया कस्तृरीकदं 
मेष्वमाटिन्यम् । अक्षारता परयोधाववनीपाेषु पाण्डिल्यम् ॥ ७८४ ॥ वस्तूनि चिरामिल- 

पिते कथमपि देवात्मसक्तमंवटने । म्रक्मा्तान्यपि वहुशो दुःखानि परं मुखानि जाय 

॥ ७८५ ॥ तव्रिखन्यघातरोपः सखवधाय खलस्य वीरकोपकरः । नवतरुमङ्कध्वनिरि हरि 
(^ (न भ (० 

निद्रातस्करः करिणः ॥ ५७८६ ॥ सत्यपि च सद्तकमेणि दुर्गीतिश्चच्छियं हरत्येव । तेद 
सदोपयुक्तां दीपरिप्वां दटति वातालिः ॥ ७८७ ॥ उपचारः कतेम्यो यावदनुत्प- 
त्रमरोषदा पुरुपः । उत्पन्नसरोहदानामुषचारः कैतवं मवति ॥ ५८८ ॥ सतेहो हि वरमघ- 
टितो न वरं मंजातविघरितस्नहः । हतनयनो हि विपादी न विषादी भवति जात्य 
न्धः ॥ ७८९ ॥ नटिनीदट्गतनद्वत्तरटं कि यौवनं घनं चायुः । के शदाधरकरनिकरा 

नुकारिणः सजना ए ॥ ७९० ॥ कि करूरं स्रीहयं कि गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः 
कः कामः संकस्पः कि दुप्करस्राधनं प्रज्ञा ॥ ७९१ ॥ वितरति यावदाता तावत्मकटोऽ 

मवति कटमापी । विरते पयि घनेभ्यः शाम्यनि शिखण्डिनां ध्वनयः ॥ ७९२९ ॥ व्यस 

ने मित्रपरीक्षा शुरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति । विनये भृत्यपरीक्षा दानपरीक्षा च दु्मि 
॥ ७९६ ॥ आटम्यं स्रीमेवा सरोगता जन्ममभमिवात्सल्यम् । संतोषो भीरुं षड् व्याधा 
ता महस्य ॥७९४॥ अप्येकवंशननुषो. “यत पणंवनुच्छनामाजोः । ज्याकामकयोः कं 

्रिद्ूणमूतः कश्चिदपि म॒ना ॥ ५९५ || अन्धत्वमन्धसमये बाधरतरं बार काल आलम्ब्य 
श्रीकेशवयोः मणयो परमष्ठी नाभिपरम्तव्यः | ५९६ ॥ नियतेः पद्निपे्यं स्वटितैऽनय 
वहं समाश्रयति । संमवदन्यगकिः कः संक्रमकाषठं दरदं च ॥ ७९७ ॥ सम्यगनिप्पः 
सन्योऽथस्वरया स्कु क्रियत । म उय्य एव भवनि प्रथमो विनतातनून इव ॥ ७९८ 
अधरस्य मुप्ता कक > दृशोस्तथा तेकष्यम् । कवितायाः परिपाकाननुभवरापि 
विजानाति ॥ ७९९ । विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः 
यामिनयन्ति दिनानि बदीकते मनमि ॥ ८०० ॥ निजदोषाद्रृतमनपामतिमु- 
एवच क क्ति ननि पित्तोपहतः दारिरुभ्रं शद्धमपि पोतम् ॥ ८० 
राज्य तर् क्र परे तोप । पपे तसपं तल्वे वराङ्गनानङ्गसव 
भ -------~~--------~ 

.. ~ _---~---- --~न ~~ ~~~ 

१ विषत्रक्षाश्रित्।. क्षते ४ निद्रापहार्म. ५ स्वदेशलोभ 
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८०२ ॥ वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु । कमलेषु प्तन्यः 
करोति संगीतमटिषु पदम् ॥ ८०३ ॥ संनिहितेऽपि दुराप वस्तूनि मनप्रोऽनवाप्तविषयस्य । 
भवति न संरायनाशो बहुशोऽप्याश्वास्यमानम्य ॥ ८०४ ॥ सवशः करोति कम प्र 

मादयुक्तस्तु परवशो मवति । सववरो रोहति वृक्षं निपतल्यवरास्ततः पुरुषः ॥ ८०९ ॥ 
भोगाक्षमस्य रसां टव्यत्रेणेव कुर्वतोऽनमिमतस्य । वृधस्य म्रमदापि श्रीरपि मृलस्य,मोगाय 

॥ ८०६ ॥ सवेथा खहितमाचरणीयं किं करिप्यति जनो बहुनल्पः । विद्यते नहि स 

कश्मिडुपायः सैरोकपरितोषकरो यः ॥ ८०५ ॥ कस्यचित्किमपि नो हरणीयं ममेवाक्य- 
मपि नोच्चरणीयम् । श्रीपतेः पदयुगं स्मरणीयं टीट्या मवनलं तरणीयम् ॥ ८०८ ॥ आ- 

पुरं कुटमनादरणीयं चित्तमेतदमटीकरणीयम् । रामधाम दारणीकरणीयं ठीरया भवजलं 

तरणीयम् ॥ ८०९ ॥ जीवितं तदपि जीवितमध्ये गण्यते मुरृतिमिः किमु पुंसाम् । ज्ञान 

विक्रमकटाकुटज्जात्यागमोगरदितं विफलं यत् ॥ ८१० ॥ ोक एप ॒गतटोचनत्रपः 

कस्य वा न विवृणोति वाच्यताम्  टोचनोत्परवमदेपजीवनं यत्कटङ्कयति चन्द्रमण्डलम् 

॥ ८११ ॥ यः परस्य विषमं विचिन्तयेतम्रापरयात्स कुमतिः ख्य हिं तत् } पृतना हरिव- 

धाभमायये प्राप चैव वधमात्मनस्ततः ॥८१९॥ ककर शौचं दयतकारे च सलं सपं क्षान्तिः 

लीप कामोपशानिः । छीर धेय मद्ये तत्वनिन्ता राजा मित्रं केन दं श्रुतं वा॥८१६॥ 

एको देवः कैदावो वा रिवो वा एकं मित्रं मृपतिवा यतिवा । एका माया मन्द्र क्राद्र। 

वा एको वासः पत्तने वा वने वा ॥ ८१४ ॥ चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं न्ट चित्त धातवा 

यान्ति नाक्षम् । तस्माचित्तं सवेदा रक्षणीयं खस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥८१५॥ गष 

पे ज्ीतरसि्बलीयान्न प्राधान्यं तारकायास्तु दष्ट । शक्त्या युक्त विद्यमानेऽपि कान 

न प्राधान्यं योपितां कापि दृष्टम् ॥ ८१६ ॥ दाता दानस्यान्तरा स्यात्छाश्या गहं गहं 

याचकानां समहः । चिन्तारत्नस्यास्ति सचे ।कवादा मार्ग मागं रणवः सन्यम्ख्या 

॥ ८१७ ॥ मांस मृगाणां दशनौ गजानां पृगहधिपां चम फं द्रुमाणाम् । सरणा परू 

नृणां हिरण्यमेते गणा वैरकरा भवन्ति ॥ ८६१८ ॥ याश्यन ++ कपटेन मित्रं परोपता- 

पेन समृद्धिमावम् । सुतेन विद्यां परुपेण नारी वाज्छन्ति च व्यक्तमपण्ड्तास्त ॥ ५९) ॥ 

रा" व्रणी व्राह्मणः सवेभक्षी सखी चावशा दुष्टबहिः प्रहाय: । स्प्यः वरततपिजिवदत 

ममाह ाज्या इम यश्च ठते न वत्त ॥ ८२० ॥ 7 दिजातिः स्थविरं गरहम्धः कामा 

५ < ८ धनवांस्तपसवी । वेश्या कुरूपा दृपतिः प पडेतानि विडम्वितान 

#८) ४२१॥ दानं दरदरस्य प्रमोश्च शान्तियूनां तषार ता च मानम । ईच्खानदात्तः 

शः ्ठानवितानां दया च मृतेषु दिवं नयन्ति ॥ ८९९ । गमौ निल 
मिया च भार्या मियवादिनी च। वयश्च पतरोऽथकरी च विद्य नीः 

+ = - ~~ ~ 

१ दन्ती. २ सिहव्याघ्रादीनाम् 
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जन् ॥ ८२६ ॥ आरोम्यमादरण्यमविप्रवासः सप्रयया वृत्तिरभीतिवमः । पद्विनषयः मुह् 

संमयोगः प् जीवलोकस्य सुखानि राजन् | ८९४ ॥ परत्य रिप्सा ठपणस्य दित्सौ ति 

मर्गगायाश्र सुचिः खकान्ते । सपेस्य दान्तिः कुटिलस्य मैत्री व्रिधातचष्टा नहि दष्ट 

रवा ॥ ८९५ ॥ आरम्भी क्षयिणी क्रमेण रधी पूरा द्धिमती च पश्चात् । दिनस्य 

पव्धृपरार्धभिन्ना येव भतरी खरपतलनानाप् ॥ ८९९ ॥ मायीवियोगः खजनापवादो 

कणस्य शेषं कृपणस्य तेवा । दारिका प्रिद च विनामिना पञ्च दहन्ति कायम् 

॥ ८७ ॥ अश्वं वासवगजञितं च खीणां च चित्तं पुरुपम्य भाग्यम् । अवधणं चा- 

प्यतिवर्पमं च दवो न जानाति कुतो मनुप्यः ॥ ८९८ ॥ रष्टय चित्तं छुपणम्य वित्त 

मनोरथं दुर्मनमानुषाणाम् । छियश्चतित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 

॥ ८२९ ॥ कि पौरुषं रक्षति यो न वातीन्कि वा धनं नाथिजनाय यत्स्यात् । साकि 

करिया यान हितानबदा कि जीति माविरोषि यद ॥ ८६० ॥ अन्यायवित्तेन क- 

तोऽपि धर्मः सत्यान टत्याहरशपटोकाः । न्यायाजितार्थन म॒ एव धर्मो निव्यान इ्या- 

जना वदन्ति ॥ ८६१ ॥ यद्चोऽपिगन्तुं मूखटिप्मया वा मनुप्यसंग््यामतिवर्नितुं वा | 

निरुत्मकानाममितमरोगमाजां समुल्पुकेवाङ्मुपेति पिषः ॥ ८६९ ॥ शारु निष्ठा मह- 

नश्च वाधः पागस्स्यमम्यम्तगृणा च वाणी । कायनसेधः प्रतिमानवच्वमने गणाः काम- 

रथाः क्रियाम ॥ ८२३ ॥ न सखत्पमप्यध्यवमायभीरोः करोनि विज्ञानविधिर्गणं हि । 
भन्धम्य् ज्जि दम्नतलम्थितोऽपि . प्रकाशायत्यथमिह प्रदीपः ॥ ८६४ ॥ न कम्यचित्क- 

दिह सखमावादरवत्यदागोऽमिमतः ख्यो वा । टकर गुरतं विपरीतां वा सखचटिता- 

न्यव नरं नयन्ति ॥ ८६९ ॥ अपायमदङनजां विपत्तिमुपायपंदशननां च सिद्धिम् । 

मधाविनो नीतिवराधरमयुक्ं पुर्: स्परन्तीमिव दशयनिि || ८६६ ॥ दन्त्य निर्धषेणकेन 

राजन्कणम्य कष्ट्यनकन वापि } तृन कायं मवनीश्वराणां किमङ्ग वाक्पाणिमता नरेण 

॥ ८६० ॥ लनेतसा्ना महिं सपुत्रं सदवत्लुधातौ भुनगी स्वमण्डपू । बुभुक्षितः कि 

न करोति पाप श्णा नग निष्करुणा भवनि ॥ ८६८ ॥ दरिषु किचित्स्वननेषु किचि 

दरोप्यं वयम्यपु मुतु नित । यक्ते न या वृक्तमिदरं तरिचिन्य वेदिपश्चिन्महतोऽनुरो- 

मुतरियः मुीषिः ममानजान्ध्ह्क (म्यम् | ८५१ ॥ लयाञ्यन धर विधुरेऽपि काटे 

धयाकदाचिद्रतमापूयानमःक्भूहि मदरऽधि न पतमङे सांयात्रिको वाञ्छति तमेव 

| ८४१ ^| दानत तुल्या हि | 

| । ध गन्मम्ति न्त् ॥ ८४२ ॥ णकस्य. ९ 

५ ` एत्य \ दुबे पप्पम्थिते मे चिदु 

धात ॥ ८६९ ॥ मृगा गः मद्रमनव्रनन्ति गात्रश्च गोमिम्तरगाम्ृरगः । मश्च मूर्त 

त नान्य समाद्न नान्योऽन्ति परः पएमिव्या् (रिम, 
न नागर 
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वनि ॥ ८४३ ॥ क्षते प्रहारा निपतन्त्वभीक्ष्णं धनक्षये वर्धति नाटरामिः | आपत्सु वै 
राणि समद्रवनिति छिद्रेप्वनथा बहुरीमवन्ति ॥ ८४४ ॥ अथौतुराणां न गुरुनं बन्धु 

कामातराणां न मयं न लज्जा । विद्यातुराणां न सृखं न निद्रा क्षधातुराणां न रुचिं 
वेदा ॥ ८४५ ॥ विवाहकावे कतुम॑मरयोगे म्राणाल्यये सवधनापहारे । विप्रम्य चार्थऽप्य- 

दृतं वदेयुः पञादृनान्याहुरपातकानि ॥ ८४६ ॥ यत्राम्ति दमीविनयो न तत्र अभ्यागतो 
यत्र न तत्र लक्ष्मीः| उभोचतायत्रनतत्र विद्या नेकत्र सर्वा गृणसंनिपातः ॥८४५) 

हारि मविष्टः महसा ततः कि दृष्टः मभु: म्मरमुवम्ततः किम् | कथा श्रुता श्रत्ररपा 

ततः कि व्यथा न शान्ता यदि नाठरीया॥ ८४८ ॥ परपात्रदानाच्च मेदनाघ्यो धन- 

प्रभावेण करोति पण्यम् | पृण्यप्रमावरात्मुरटोकवामी प्नधना्यः पनरव मोगी ॥ ८४९ ॥ 
कुपात्रदानाच् भवेदरिद्रो दाग्दोधेण करोनि पप । पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पनरव 
रिः पुनरेव पापी ॥ ८९० ॥ ममूविवेकी धनवांश्र दाता विद्वान्विगगी प्र्रा मदा । 
रगमः शख्रनिपातधीरा मृमण्डलम्यामरणानि प्रच ॥ ८११ ॥ खदेशनातम्य नरस्य ननं 

गृणाधिकस्यापि मवदवन्ा । निनाङ्गना यद्यपि परादिम्तयापि योक्रः प्रदारसक्तः 
॥ <८५२ ॥ गन्धः मुव्रण फलमिश्षु्रण्ड नाकारि पुष्यं वयु चन्दनेषु | व्िहान्यनाल्नो न 
तं उव्रजकवा वातुः परा करप त बुद्धदराञमृते | (^ ॥ सपस्य रत्ने कृपणस्य वित 

मत्याः कुच कमरिणश्च कड । मानान्नताना दारणागते च मरतो भवदन्यकरम्रचार 
॥ ८५४ ॥ श्रतिविभिन्ना म्मनयश्च मित्ता नको मुनियम्य वनाञप्रमाणम् | धमम्य तं 

निहितं गहायां महाजनो येन गनः म पन्था. | ८4९ ॥ प्रागर्म्यदहीनम्य नरम्य त्र्या 
रां यथा कापुरुषस्य रस्ते । न नृ्निमुत्पादयत शरीरे वद्य दारा ठव ददनीयाः 

॥ ८५६ ॥ रानाश्रयम्तस्करनाश्वपण्यमायर्वणं चापि समद्रयानप् | एतानि निध्यनि 

महाफलानि विपरयये प्राणहराणि पच ॥ ८५७॥ स्वगच्युतानामह भमिदाक चववार् [च 

दानि वमनित इह । दानप्रमङ्खो मधुरा च वाणी मुराचनं वराह्मणतपणं च ॥ ८५८ ॥ 1. 

र्षरे वीय महाधनतं विदयानवदया विदुपान देया । रल्नावतमाः कृ भन 
करिमायनाये कला भवनि ॥ ८५९ ॥ गी{निगस्-णा परू {म रस्तर्ता या 

नरा महम् । अद्व्वङ्चाणोत्कपणां चृपाणा न व ग । 
किभिषठमनन स्रमूकराणां कि रत्नहारो दापि" । । अनवय ५ 
पस्य [कि शास्रकथात्रसङ्धः ॥ हाला २ ५ ॥ 

स्रीविषये निवृत्ताः । प्रतिग्रहे संकु 
एतिजताया कुचकुम्भयुग्ममल्युग्रहञाद्ल 

वि^तदन्तकाङे ॥ ८६२३ ॥ देशाः 
प्राञ्चाथविषोकनं च चातर्यमलानि 



२७० सुमापितरत्तभाण्डागारम् । मर ०६] 

यस्य गुणप्रकर्ष प॒ ॒तं सदा निन्दति नात्र चित्रम् । यथा किराती करिकुम्भजातां मुक्ता 
प्रिखज्य बिभति गृज्ञाम् ॥ ८६५ ॥ गिरौ मयूरा गगने पयोदा रक्तान्ते ऽकैश्च जलेषु 
पद्मम् । इन्दु्िक्षं कुमुदस्य बन्धुर्यो यस्य मित्रं नहि तम्य दूरम् ॥ ८६६९ ॥ सुभा- 

पितन्नेन जनेन साकं संभाषणं समरमुमेवनं च। आरिङ्गनं तुङ्गपयोधराणां प्रलक्षत्तौरयं त्रयमेव 

रोके ॥.८६७॥ अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां वषा नदीनामृतुराट् तरूणाम् । खधमेचारी टृप- 

तिः प्रजानां गतं गतं यौवनमानयन्ति ॥ ८६८ ॥ नितेद्धियतं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो 

विनयादवाप्यते । गृणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागः प्रभवो हि संपदः ॥ ८६९ ॥ 

सपूणकुम्भो न करोति चाव्दमर्धो घो प्रोषमुपेति नूनम् । विदयान्कुटीनो न करोति गवं 
गुणविहीना वहु जल्पन्ति ॥ ८७० ॥ पिग्जीवितं श्ञास्कटोज्छितस्य धिग्जीवितं चो- 
दयमवर्जितस्य । पिग्जीवितं ग्यथमनोरथस्य पिगनीतरितं ज्ञातिपराजितस्य ॥ ८७१] 
रूपं जरा स्मुखानि तृप्णा खड मेवा पुरुपामिमानम् । याच्ना गुरुत्वं गुणमात्मपूना 
चिन्ता वटं हन्दया च लक्ष्मीम् ॥ ८७२॥ शुप्केन्धने वहिसुपेति वृद्धि बल्पु शोकश्चप- 
टेषु कोपः । कान्ताम कामो निपृणेषु वित्तं धर्मो दयावत्मु महत्पु प्रथम् ॥८७३॥ निवौण- 
दीपे किमु तैटदानं चौरे गते वा क्रिम् सावधानम् । वयोगते किं वनिताविलासः पयोगः 
कि खट सतुबन्ः ॥८५४॥ त्रिविक्रमोऽभृदपि वामनोऽप्रा प शुकरश्चति म वे वरमिह 

नीचेरनीचेरतिनीचनीनेः सर्वरुपयेः फलमेव साध्यम् ॥ <७९ ॥ कुम्रामवामः कृजनम् 
मेवा कुमोजनं क्रोधमुखी च माया । मृखश्च पुत्रौ विधवा च कन्या व्िनाञ्चिना संदह 
दरारीरम् ॥ ८७६ ॥ अस्पीयमामेव निवासममित्यागाद्िपत्तिमहतां न जातु । रत्नकं 

रात्सन्मणयोऽमियान्ति राज्ञां शिरः काकमुखानि मेकाः ॥ ८७५ ॥ अनिकशाघ्रं बः 
वेदितव्यमल्पश्च काटो बहवश्च विघ्नाः । यत्स्ारमूतं तदुपासितम्यं हंसो यथा रष 
रमिवाम्बुमध्यात् ॥ ८७८ ॥ अनन्तपारं किट दाब्दशाखं खल्पं तथायुर्हवश्च 
घाः । सतारं तनो आह्यमपास्य फल्गु हंमो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥ ८७९ ॥ क्रो 

हि रात्रः मधमो नराणां दहम्थितो देहविनाशनाय । यथा स्थितः काष्टगतौ हिर्वा 
तएव विदत रर्य ॥ ८८० ॥ यथा विहगाम्तस्माश्रयन्ति न्यो यथा स्रा 
रमाश्रयन्ति | यथा तर प्यन्ति स्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ ८८१ 
यती वती चापि परनिव्रताश्च ५, गश्च द्यापराश्च। ल्यामी च भोगी च बहशः 
श्र ममद्धमात्रण दहनिति पापम् ॥ येषु चरन्ति दवाः पिनि तो. 
-यपरिय्राणि ' ` ~ गकमाराघयितुं पमधेः ॥ ८८६ 

: वदन्ति धमम् | धर्मो नवै यत्र 
, ८८४ ॥ वरं सखे सप्पुरुषापमनितो नर्न 

राजते न राप्तभम्योपरि प॑स्थितो नरः ॥ ८८५ 



[भ०३ सामान्यनीतिः । २७१ 

आद्विलचन्द्रावनलानिटो च योभूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च मधय 
धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ८८६॥ उपाभिभिः सततसंगतोऽपि नहि लमभावं विजहाति 
मावः । आजन्म उन्मज्जति दुग्धपिन्धौ तथापि काकः क्रि छपष्ण एव ॥ ८८५ ॥ कि 
वाससा तत्र विचारणीयं वासः परधानं खटु योग्यतायाः । पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ कन्यां 
चमाम्बरं वीक्ष्य विषं म्मुदरः ॥ ८८८ ॥ करोति नोऽदोषजनातिरिक्तां संमाननामथवती 
क्रियाभिः । संसत्सु जाति पुरुपाधिकार् न प्रणी तं समुपेति संख्या ॥ ८८९ ॥ नरस्य निद 

नरकागतसम्य विरोधिता बन्धुजनेषु निलयम् । सरोगता नीचगतेपु सवरा ह्यतीव दोपः कटुका 
च वाणी ॥ ८९० ॥ स्थितो न ग्वादामि हसन्न जल्पे गतं न रोचामि रतं न 
मन्ये । द्वयोस्तृतीयो न भवामि राजन्केनाम्मि मूर्खो वद कारणेन ॥ ८९१ ॥ यमि- 
कटे यः पुरुपः प्रधानः म सवेयतेन हि रक्षणीयः । तस्मितिन्टे सकं विनष्टं न ना- 

भिमङ्के ह्यरका वहन्ति ॥ ८९९ ॥ पुराणमिल्येव न साधु सवेन चापि करव्यं नवमि- 

ल्यवद्यम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्रनन्ते मृदः परम्रत्ययनयज्ाद्धः ॥ ८९६ ॥ परचन्य 

पंचिन्य जगत्ममम्तं चयः पदाथा हदयं प्रविष्टाः } दृक्षोतिकराराः कृतयः कवीनां मुग्ा- 

डनापङ्गतरङ्गितानि ॥ ८९४ ॥ बाटमण्िलमकारणहास्यं खछीपु विवादममजनवा | गदेभ- 

यानमसंस्छृतवाणी पटम् नरो टघरुतामुषयाति ॥ ८९.4 ॥ वयति गते कः कामक्किरः शाण 

वित्ते कः परिवारः । दाप दीरे कः कामारो ज्ञाति तत्वे कः संमरारः ॥ ८६९ ॥ नतो 

हि सप्तेः परमं विभूषणं त्रपाङ्कनायाः दृशता तपनैः | [द्रगम्य. (बचा नृपतेरपि क्षमा 

पराक्रमः शखवरोपजीविनाम् ॥ ८९७ ॥ धनेन फ यो न ददाति पयाचकर वधन # 

यश्च स्पिन बाधने | श्रतेनकियो न च धर्ममानरककिमात्मना योन जिन्दा भत् 

॥ ८९८ ॥ श्रतेन बद्धिव्यसनेन मृखैता मदेन नारी मटिटेन निन्नगा । निशा चाक 

घृतिः समाधिना नयन चाटक्रियते नरन्द्रता ॥ ८९९ ॥ प्रकीणकेदामनवदयक्रारण 

पदा च भतः प्रतिकूटमापिणीम् । परम्य ््मामिरतामपत्रपामेवंविधां स्वापरतमाग्, तर 

येत् ॥ ९०० ॥ सतीमपि ज्ञातिकृठकमश्रया जनोऽम्यथा मर्मन पिशङ्कते । भतः म 

मीपे परिणेत॒रिप्यते म्रिया्निया वा प्रमदा खव्रनुभः ॥ ९०८ ॥१् (£ ५९४ 

सितिपिणो हपिणः सन्ति न ते मनीपिणः । मृच्च विद्वानपि इन्नु 1. | यथोप 

द हिते च दुरभमम् \ ९०२ ॥ परोऽवनानाति कप्तान ताना त भ 

धीरताम् । समानवीर्यानवयपौरपेषु यः करोखतिकरानिमपा ॥ । ध ४ ठ 

विगरृहाति हतं तदा यशः करोति मेत्री 9 दूपिता गुणाः || स्थति समीक्ष्यामयया पर 
| पा प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु 

षकः करोलवन्नोपहतं एजनम् ॥ ए क| वमप २, (> 
त्तरागस्य गृहं तपावनपर 

पञन्दरियनिग्रहस्तपः । अकुस्मिते कमणि क नि 
~~~. 9 म म क नण <~ न~ 

१ अश्वस्य, 
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॥ ९०५ ॥ सजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः ुशाधिता खी दपतिः सुमेवितः । चिन्त्य 

चोक्तं सुविचार्य यत्छतं सुदीधकाटेऽपि न याति विक्रियाम् ॥ ९०६ ॥ त्रणानि नान्मू 

यति प्रभज्ञना म्नि नीचैः प्रणतानि सवतः । समुच्छ्रितानेव तरुून्प्रवाधते महान्मह- 
त्व करोति विक्रमम् ॥ ९०७ ॥ निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति धूर्व सर तस्यापगमे 

ममीदति । अकारणद्वपि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोपयिप्यति ॥ ९०८ ॥ नं 

साहमेकान्तरमानवर्तिना न चाप्यपायोपहतान्तरात्मना । विभूतयः शक्यमवात्तरमूनिता नये 

च शौर्ये च वसन्ति संपदः ॥ ९०९ ॥ मृदं विषादः दरदं हिमागमम्तमो विवच्ान्पु- 
छृतं कृत्ता । सियोपपत्तिः शुचमापदं नयः श्रियः समरद्धा अपि हन्ति दुनेयः 

॥ ९१० ॥ उदीरितोऽभः पडनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोद्विताः । अनुक्त 
मप्यहति पण्डिता जनः परेद्ितत्तानफटा हि बद्धयः ॥ ९११ ॥ अस्लयता निष्टुरतारुत- 

ज्ञता भयं प्मादोऽरप्ता विषादिता । वृथामिमानो ह्यतिदीषरमूत्रता तथाद्गरौक्ष्यादि विनाहानं 
श्रियः ॥ ९१२ ॥ दरिद्रता धीरतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजत । कुंभो जनं 
चोष्णतया विराजते कृवसखता शुभ्रतया विराजते ॥ ९१३ ॥ यथा चतुमिः कनकं परी- 
षयते निवरषणच्छेदनतापताडनैः । तथा चतुर्भिः परुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीटेन कटेन क- 
मणा ॥ ९१४ ॥ वृदेशमामाद्य कुतेऽथसंचयः कुपुत्रमासाद्य कुतो जग्रन्नटिः । कुगे- 
हिनीं प्राप्य ग्रहे कृतः सुखं कुदिप्यमध्यापयतः कृतो यशः ॥ ९१९ ॥ माताप्तमं नास्ति 

दारीरपोपणं चिन्तासमं नास्ति रारीरलोपणम् । मायासमं नास्ति शरीरनोपणं विद्यासमं 
नास्ति दारीरमृपणप् ॥ ९१६ ॥ गणी गणं वेत्तिन वेत्ति निगंणो टी बं वेत्तिन 

वत्ति निवटः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायः करी च सहस्य वं न मूषकः 
॥ ९१७ ॥ पुं हि दुःखान्यनुभूय शोभते धनान्धकारेष्विव दीपदशेनम् । मुखाच्च यो 
याति नरो दरिद्रतां तः शरीरेण मरतः स जीवति ॥९१८॥ मर दीक्षिता यः सरकटं 
दीक्षते म्र पण्डितो यः करणेरखण्डितः । स तापसो यः प्रतापकपेणः स॒ धामिको यः पर्- 
ममे न स्परत् ॥ ९१९. ॥ यदाम्करे कर्मणि मित्रमम्रहे यामु नारीप्वधनेषु बन्धुषु । 
रतौ विवाहे व्यमरे रिपक्षये धनव्ययस्तवेषु न गण्यते वुधैः ॥ ९२० ॥ विवादशीलां स्व- 
यमधचोरिणीं परातुकृटां बहुपाकपाकिनीम् । सक्रोधिनीं चान्यगृहेषु वाधिनीं जन्ति मार्या 
द्शपृत्रमातरम् ॥ ०२१ ॥ अतित्रचण्डा बहुदूःखभागिनी विवादशीला परगेहगामिनी । 
मतुः स्वयं निन्दति या चे तस्करी लनेत्सवभार्या दशापुत्रपत्रिणीम् ॥९२२॥ कुले करङ्कः 
कव कदन्नता मुतः कुतवहधिभ्वने “जन सः शारीरे कटहमरिया मिया ग्रहागमे 
दगेतयः पइत | ९२६ ॥ ? 4; पृर्पं मूचयतोऽ थमन्तरा | राकरुनादिव 

मागेवतिभिः परुपादहिजितः ९४ ॥ मतिरेव बह्मद्ररीयसी यदभावे करि- 
| ^ 

= 2“ । दत क्षते करिणो हस्तिपकाहतः कणन् ॥ ९२९ ॥ मह- 
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तां .यदि निन्दने रतिगणसंस्यैव तदा विधीयताम् । अपतामपि जेतवे रतिर्भन् तदूषणमेव 
गण्यतापू ॥ ९२६ ॥ अवगच्छति मूढचेतनः मियनाज्ञं हदि शल्यमपितम् । स्थिरधीम्न 
तदेव मन्यते कुशुद्धारतया समुदूत् ॥९२७॥ महतम्तरपा विल्खयश्चिनदोपेण कुधी्ि- 
नश्यति । करुते न खट खयेच्छया शराटमानिन्धनमिद्धदीधितिः ॥ ९२८ ॥ क्रियते धवल 
खलृ्वकैवहेरेव पितेतेरेरधः । शिरपोघमधत्त शकरः मुरपिन्पोरमधुजित्तमद्गिणा ॥९२९॥ 
छृतिनामकृती कथं कथं वा तुलनां यातु रतैषैनःमपैः । बहमिषिषटतेः कैः कलये 
धवा कि सधवोपमानमेति ॥ ९३० ॥ अरुचिनिराया विना शरसी शशिना सापि विना 
महत्तमः । उभयेन विना मनोमवस्फुरितं नेव चकास्ति कामिनोः ॥ ९३१ ॥ उपकारक- 
मायतेमृशं भपवः कमेफलस्य भूरिणः । अनपायि निवहं हविषां न तितिक्षासममस्ति मा 
धनम् ॥ ९६२ ॥ नरा रूपं हरति हि धेयमाञ्ञा मृत्युः प्राणान्धमेचयामपृया । कामो 
हियं वृत्तमनायैसेवा कोधः श्रियं सपैमेवामिमानः ॥ ९३३ ॥ गुणवानपि नोपयाति पूजां 
परुषः स॒त्परुपैरकत्थ्यमानः । न हि सौरमणिः खमावकान्ति रविपादेरनषिष्ठितः करोति 
॥ ९३४ ॥ सहसरा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां प्रदम् । वृणते हि विपरशय- 

कारिणं गुणद्न्धाः खयमेव संपदः ॥ ९३५ ॥ विना गोरमं को रपो भोजनानां किना 

गोरसं को रघो मपतीनाम् । विना गोरमं को रसः कामिनीनां विना गोरसं कोरः 

पण्डितानाम् ॥ ९६६ ॥ सकलापि कला कावनां विकला पुण्यकं व्रिना खल् । 

सके नयने वृथा यथा तनुभाजां हि कनीनिकां विना ॥ ९३७ ॥ मुकुलनन्म विभूति 

रनेकधा मियसमागमनतौख्यपरम्परा । ठेपकटे गुरुता विमलं यो मवति पुण्यतरोः फ- 
लमीदशम् ॥ ९३८ ॥ कैनकमृषणसंग्रहणोचितो यदि रमणिखपुणि प्रणिधीयते । न म 

विरौति न चापि हि शोभते मवति योजयितुरववनीयता ॥ ९३९ ॥ महे नमलिनवक्र- 

मावभाजां मवति मवः प्रमवात्मनाशहैतः । जलधरपदवीमवाप्य धूमो ज्वलनव्रिनाशमन 

मरयाति नाशम् ॥ ९४० ॥ परिदरत पराङ्खनानुषङ्गं बत यदि जीवितमन्ति वहम वः 

हरहर हरिणीदशो निमित्तं दश ददशकंथरमौटयो टन ॥ ९४१ ॥ दिशुरपि निरपणा 

सोर्गर्ीन् त वपुषैव महान्मैहत्मतिषठः । मणिरणुरपि मूपणाय पमां न तु चव 

भिका विलाप्रहेतः ॥ ९४२ ॥ अनुदिनमनुकूलमाचरन्त विहितमतिः प्रतिकृलमाचरत्कः । 

शुमितगरटजातकण्ठदाहं शितिक्ण्ट तरारिनं शिरः धत्ते ॥ ९४६ ॥ नितम्बौ विरात 

कटिमेध्यसु्मा कृ चट्धन्टूमत्यन्तमव्य मृख च । नचश्चन्न किचिद्रमाट रमभ्यस्तित् कि तते 

किं ततः करि ततः किम् ॥ ९४४ ॥ स्तव्धम्य नद्य यसन व्रिपमसम्य मृत्री नषटक्रियम्य 

कटपरपरस्य धर्म; । विद्याफलं व्यपतनिनः कपणम्य मौस्यं राज्यं प्रमत्तसचिवम्य नरा- 

१ पेशम्, २ गंगवम. ३ सुवरणीठंकारमं्रहोग्यः, ४ चका ` ५ 
७ राख्वरेत्ता, ८ प्रेष्ठः, ° मद्दसु प्रतिष्ठा यस्य. 

॥1 

२५५ ॥ 
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वेपस्य ॥ ९४९ ॥ दुमेन्तरिणं कमुपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यमुने न 
गाः । कं श्रीनं दुषैयति कं न निहन्ति मृत्युः कं स्वीकृता न विषया ननु तापयन्ति 
| ९४६ ॥ वित्तेन किं वितरणं यदि नास्ति दीने करं सेवया यदि परोपतौ न यत्नः | 
क संगमेन तनयो यदि नेक्षणीयः कि योवनेन विरहो यदि वद्छमायाः ॥ ९४७ ॥ 
कि भूषणं सुदृढमत्र यशो न रलं कि कार्यमायैचरितं मृतं न दोषः । किं चकषुरभति- 
हतं धिपणा न नेत्रं जानाति कस्वदपरः सदपदटिवेकम् ॥ ९४८ ॥ प्राप्ताः श्रियः स 
कट्कामदुघ्ास्ततः कि दत्तं पदं शिरपि विद्धिषतां ततः क्रिम् । संप्रीणिताः मणयिनो 
विभवेस्ततः करि कर्यं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः क्रिम् ॥ ९४९ ॥ आदो नवा प्रण 
यिनां प्रणयो विधेयो दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । उत्क्षिप्य यलिक्षिपति तत्क- 
रोति लज्जां भूमौ स्थितम्य पतनाद्रयमेव नास्ति: ॥ ९१० ॥ वाञ्छैव मचयति पूवतरं 
भविष्यं पुमां यदन्यतनुनं वशुमं शुभं वा । विन्तायते शिशुरनातकलापचिहः मरत्युद्तैर- 
पसरन्परमः कलापी ॥ ९५९१ ॥ शहंतास्तु रिषो न हता भवन्ति प्रज्नाहताश्च नि. 
तरां सुहता भवन्ति । शसं निहन्ति पुरुपम्य शरीरमेकं प्रत्ना कुलं च विमवं च यश्च 
हन्ति ॥ ९९२९ ॥ स्थानेषु रिप्यनिवहैषिनियुज्यमाना विद्या गुरुं हि गुणवत्तरमात- 
नोति । आदाय शुक्तिषु बराहकविप्रकीरणे रत्नाकरो मवति वारिभिरम्बराशिः ॥ ९९३ ॥ 
वर्ता च कौ्ुककरी विमला च विद्या लोकोत्तरः परिमलश्च कुरंगनाभेः । तैरस्य बिन्दुखि 
वारिणि दुनिवारमेतत्रयं प्रपरति स्वयमेव भूमो ॥ ९९४ ॥ अलयन्तमन्धनकद्थनमृत्स- 
हन्ते मौदया नियमिताः किम साधवोऽपि । टक्ष्मीमुधाकरमुधाद्युपनीय रेपे रत्नाकरो 
ऽपि गरले किमु नोज्जगार ॥ ९९९ ॥ अथां हपन्त्युनितदानव्रिहीनटुब्धं भृम्यौ ह- 
मन्ति मम भूमिरिति ब्रुवाणेषु । जारा हमन्ति तनयानुपारयन्तं पृत्युहेमल्यवनिपं रण- 
रङ्गभीरम् ॥ ९९६ ॥ वेद्या वदन्ति कफपित्तमरुदधिकाराञ्योतिविदो अहगति परिवत- 
यन्ति । मतामिषङ्क इति मृतविदो वदनत प्राचीनकर्म॑बट्वन्मुनयो वदन्ति ॥ ९६७ ॥ 
कस्यापि कोऽप्यतिशयोऽस्ि मर तेन रोके ख्याति प्रयाति नहि स्वेविदस्तु सवै। कि 
केतकी फति क्रि पनमः मुपृप्पः करि नागवहछ्यपि च पृषप्पफलेरुपेता ॥ ९९८ ॥ री 
लावहम्बनमहमिशमिष्टचिन्तावित्तानुरूपमशनामरणादि कायम् । वायं च दुगनसमाजनिन- 
म्रशंमाहास्यादि पजनवनो हदये निधेयम् ॥ ९९९ ॥ परस्यन्ति नेव कवयो निजकान्यदोषं 
भक्षन्ति नो बदिभुजो निजनातिमांसप् । जल्पन्ति नैव मभूपा निजमर्मवाक्यं क्वनि नो 
युवतयः पुरुपेषु वीजम् ॥ ९६० ॥ कीर्ति मरणाटकमनीयभुनामनिद्रचन्द्राननां स्मितससे- 
रुहचारुनत्राम् । ग्योत्स्लाम्मितामपहतां दयितामिव स्वां दब्ध न कः परमुपक्रममातनोति 
॥ ९६१ ॥ शासं भनिश्चटधिया परिचिन्तनीयं समेभ्यो रृपोऽपिं सततं परिपेवनीयः | 

स 1 ~ "~~ ~ ---~ ~ ~ 

१ वृत्तान्नः. २ कुनुहटक्राग्णी. २ भृतवाधा 
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अङ्क स्थितापि युवतिः परिक्षणीया शास्रे पे च युवतौ च कुतः स्थिरम् ॥ ९६२ ॥ 
हंसो विभाति नहिनीदरपुजजमध्ये सिंहो विभाति गिरिगहरकंदरापर । जालो विभाति तुर- 
गो रणयुद्धमध्ये विद्वानििभाति पुरुषेषु तिचक्षणेषु ॥ ९६३ ॥ हमो न भाति बहिभोजन- 
ृन्दमध्ये गोमायुमण्डलगतो न विभाति सिंहः । जात्यो न भाति तुरगः खरयुथमध्ये वि- 

हन्न भाति पुरुषेषु निरक्षरेषु ॥ ९६४ ॥ विश्वेश्वरस्तु मुधिया गरितिऽपि भेदे भवेन म- 
क्तिपहितेन समचेनीयः । प्राणेश्वरश्रतुरया मिदितेऽपि चित्ते चैलाथलम्यवहितेन निरीक्ष- 
णीयः ॥ ९६५ ॥ कर कोकिलस्य विरुतेन गते वमन्ते कि कातरम्य बहुशाख्रपरिग्रहेण | 
मित्रेण कि व्यपननकाटपराशबुखेन कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण ॥ ९६६ ॥ हारः प्रल- 
म्बितपयोधरमध्यवतीं शुप्कस्तनान्तरगतो वरकशुकश्च । काणेक्षणाज्नममूि च पुष्पमाणा 
दीनाश्रयो बुधजनः खलु प्च दुःखम् ॥ ९६७ ॥ नीचं सरमृद्धमपि सेवति नीच एवते 
दरतः परिहरन्ति पुनमेहान्तः । शाखोटकं मधूरपक्रफलेसूपेतं सेवन्ति वायम्रगणा न तु रा- 
जहंमाः ॥ ९६८ ॥ माकन्दराजपरिरम्मणलाहितापि मह्धीवधूमधुपरागवती बभृव । दषटरापि 
तत्कुटिहतां न जहाति नृतः परायः कुजातिनिवहेषु कुतोऽभिमानः ॥ ९१९. ॥ कालक्रमेण 
परिणामवद्यादनम्या भावा भवन्ति लट पूर्वमतीव तुच्छाः । मुक्तामणिनलदतोयकणोऽप्य- 
णीयान्ंपद्यते च चिरकीचकरन्ध्रमध्ये ॥ ९७० ॥ यच्चिनितितं तदिह दूरतरं प्रयाति यचच 

तषापि न छते तरिहाम्युपति । इत्थ विधेविधिविपयेयमाकटय्य म्रन्तः पदा पृरपरित्तर- 

माश्रयन्ति ॥ ९७१ ॥ अन्त प्रतप्तमरूपेकतदह्यमानमृलस्य चम्पकतरोः क्र विकासचिन्ता । 

प्रायो मवत्यनचितम्थितिदेदमाजां श्रेयः स्वजीवपरिपारनमात्रमेव ॥ ९७५ ॥ उचिनमन्- 

चितं वा कृवेता कायजातं परिणतिरवधाया यत्नतः पण्डितेन । अतिरभपरृतानां कमणामा 

विपत्तेरमवति हृदयदाही राल्यतस्या विपाकः ॥ ९७३ ॥ व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि 

हेतम खलु बहिरुपाधीन्ीतयः संश्रयन्ते । किकिमति हि पतङ्गस्यादये पुण्डरीकं द्रवति च 

हिमरदमावृदते चन्द्रकान्तः ॥ ९७४ ॥ परथमदिवमचन्द्रः पवलोकैकवन्यः म च मक्ट- 
कलाभिः पणचन्द्रौ न वन्यः | अतिपरिचयदोपषात्कस्य ना मानहानिनेवनवगुणरामी प्रा 

यदा; सप्ररोकः ॥ ९७९ ॥ भवति हृदयहारी कोऽपि कस्यापि हेतने विट् गृणक्छिष 

मरेमबन्धप्रयोगे । किसटयितवनान्ते कोकिटारावरम्ये विकसति न वसन्ते! माटती काञ्च 

हेतः ॥ ९७६ ॥ परीवादस्तथ्यो मवति वितथो वापि महता तथाप्युेधान्नो हरति महिमानं 

जनरव; । तटोत्तीणस्यापि मरकटितहतारोषतमसो रवेस्ताटक्तजो नहि भवति कन्यां गतवत 

॥ ९७७ ॥ बहिः सवीकारमगुणरमणीयं व्यवहरन्पराम्यृहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगय- 

ति | जनं विद्धनिकः सकलमभिसंधाय कपटैस्तरस्थः खानथान्बटयति च मीनं च मनते 

॥ ९७८ ॥ कटारलनं गीतं गगनतलरल्नं दिनमणिः सभारत्नं विदाञ्श्रवणपदरत्नं ररि 
= काण ~-~~----*----~~ 

कायैसमृहम्, २ परिणाम 
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कथा । निशारत्नं चन्द्रः शयनतलरलनं शरिमृखी महीरत्नं श्रीमा्जयति रघुनाथो दपवरः 
॥९७९॥ नराः संस्काराहा जगति किर केचित्पुकृतिनः समानायां नाल्यामपि वयस्मि सलं 
परथियः । अयं दृष्टान्तोऽत्र स्फुटकरगतोऽलयभ्यम्ननतः शुकः शरोकान्वक्तु म्भवति न काकः 
क्चिदपि ॥ ९८० ॥ वरं तुङ्ाच्रङ्गादुरुशिखरिणः कापि पृटिने पतित्वायं कायः कठि- 
नद्टषदन्तधिदलितः । वरं न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुषे तीत्रदशने वरं वहो पातस्तदपि न 
रतः शीलविदयः ॥ ९८१ ॥ विदैवन्ञं रामं विढुषविधरां मृपतिप्रमां मखं श्रुत्या हीनं 
मनुनपतिश्यं च विषयम् । अनाचारान्दारानपहरिकथं कान्यमपि न भ्रवक्कृापितं गुरु- 
मपि सबद्धिः परिहरेत् ॥ ९८२ ॥ मणिः दहाणोष्टीढः समरत्रिनयी हेतिनिर्हतो मदक्षीणो 
नागः शरदि सरितः रयानपृिनाः । कटारोषश्चन््रः सुरतमृदिता बाख्वनिता तनिभ्रा 

शोभन्ते गहितिविभवाश्राथिषु दरषाः ॥ ९८३ ॥ क्रिमासव्यं पमां सविधमनवद्यं ुस- 
रितः किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कोँस्तुमभतः । क्रिमाराध्यं पुण्यं किममिरषणीयं च 
करुणा यदासक्त्या नेतो निरवभथि विमृक्तो प्रभवति ॥ ९८४ ॥ वरं मोनं कार्य न च 
वचनमुक्तं यदटतं वरं छभ्यं पसा न च परकलत्राभिगमनम् । वरं ्राणल्यागो न च पिशु- 
नवाक्येष्वमिरुचिरवरं मिक्षारिलवं न च परधनास्लादनपुखम् ॥ ९८५ ॥ वरं शुन्या शादय 
नच खलु वरो दुष्टदृषभो वरं वेश्या पत्नी न पनरविनीता कुलवधूः । वरं वासोऽरण्ये 
न पुनरविवेकापिपपुरे वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ ९८६ ॥ ददः प्रेमा मग्रः 
सैदपिरिव संधि न भजते भनेतापि भायः स्वरति खट यलनेरपि टतः । स्लेन्नो चे- 
त्माम्यं मजति न भनेद्ा न मवति च्युताशङ्कश्चत्स्यासप्रतिमुपगतस्तु ्यथयति ॥ ९८७ ॥ 
दयं प्रीतिवेद्धी हदयम्वि दैवात्समुदिता तथा यत्नाद्रक्ष्या प्रृतिमृदुटापायबहुखा । यथा 
नैनां स्फीतां पिदगुनजनदुवीक्यदहनो दहन्तः शोपं॒ व्रजति न पुनः सरोहदनिषे 
॥ ९८८ ॥ न रम्यं नारम्यं प्रृतिगुणतो वस्तु किमपि म्रियत यत्र स्यादितरदपि तद्रा 
हकवशात् । रथाङ्गाहानानां भवति विधुरङ्गारशकटी परीराम्भःकुम्भः म मवति चकोरी- 
नयनयोः ॥ ९८९. ॥ अरण्यं सर्ैगिरिकुहरगमाश्च हरिभिर्दिशो दिभरीतङ्कः पटिल- 
मुषितं पङ्कजवनैः । प्रियाचकषरमध्यस्तनवदनसौन्द्विजिनैः सतां माने म्टाने मरणमथवा 
द्रगमनप् ॥ ९९.० ॥ नमोमृषा पा कमटवनमूषा मधुकरो वचोभृषा सत्यं वरविभव- 
मूषा वितरणम् । मनोभषा मेत्री मधुसमयभषा मनपिजः रपदोमृषा सूक्तिः परकटगुणम्षा 
च विनयः ॥ ९.९१ ॥ कटासीमा काव्यं मकटगुणसीमा वितरणं भये सीमा मृत्यु 
कलमुखसीमा सुवदना । तपःसीमा मुक्तिः सकटृतिसीमाश्रितमतिः म्रिये सीमाहादो 

-----"(----------------~-------------~----------~----"------------------------- ---------------------- न न 

१ ग्हिताम्. २ देशम्. ३ निकप्रपाषणिनोषिखितः. ४ आयुधैः कृतक्षतः, ५ दृस्ती, ६ शष्कः. 
॥ / ४ ध 

७ नपृसकतम्. ८ दुश्वग्ति. ° समीचीनः खदहडव, १० मुः, ११ सिंहः, १२ दिगगजैः, 
१६ सयः, १८ ममा 

[1 
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श्रवणमुलपीमा हरिकथा ॥ ९९२ ॥ शरी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी सरो 
विगतवारिजं मुखमनक्षरं खारतैः । प्रभुषेनपरायणः सततदुंगेतः सजनो दृपाङ्णगत 
खटो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ ९९३ ॥ प्र्रति मनः कायोरम्भे टटीभवति स्ह 
सखयमुपनयन्तथान्मन्त्रो न गच्छति विष्ठवम् । फटति मकटं केयं चित्तं समन्नतिमश्चते 
मवति च रतिः ष्ये छदे नरस्य मविप्यतः ॥ ९९४ ॥ सरपि बहश्म्तागाच्छये 
क्षणात्परिवञितः कुमुदविटपान्वेषी हंसो निशासु विचक्षणः । न दति पृनस्ताराङ्गङ्ी 
दिवापि सितोत्पटं कुहकचकितो लोकः मरलेऽप्यपायमपेक्षते ॥ ९९५ ॥ सफलनिचयः 
शाखाभङ्गं करोति वनस्पतेगैमनमल्सं बहायेपः करोति शिखण्डिनः । चतुरगमनो नालो 
योऽश्वः सर गौरिव वाह्यते गुणवति जने प्रायेणेते गुणाः खल् दृषणम् ॥ ९९६ ॥ मि. 
कुटचितं रीलष्छिन्नं विर्भन्ि जुगुप्पितं निरुपमरसप्रीत्या ्ादन्नराम्थि निरामिषम् । 
परपतिमपि श्वा पाश्वस्थं विढोक्य न शङ्कते नहि गणयति द्रो जन्तुः परिप्रहर्फल- 
ताम् ॥ ९९७ ॥ मधुकरगणश्चूतं लक््ा गतो नवमद्छिकां पुनरपि गतो रक्ताशोक कद- 

म्बवनं ततः । तदपि पुचिरं स्थिता तेभ्यः प्रयाति मररोरुहं परिचितननटेषी रोको नवं 
नवमीहते ॥ ९९८ ॥ ददात्साधूर्यदि निजपदे दूजनाय प्रवेशं तन्नाशाय प्रभवति तनो 
वाञ्छमानः खयं सः । तस्मादेयो विपुटमतिमिर्नावकाशोऽधमानां जारोऽपि स्यादृहपति- 
रिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ९९९ ॥ माने मौनी गुणिनि गुणवान्पण्डितै प्ण्डितोऽमौ 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्भोगिनि प्राप्तमोगः । सूर्म मूर्खो युवतिपृ युवा वामिषु प्रोद- 
वाग्मी धन्यः कोऽपि त्रिभृवनजयी योऽवधतऽवधतः ॥ १००० ॥ विद्यातीर्थं जगि 

विधाः साधवः सलतीर्थ गङ्कतीर्थ मटिनमनसो योगिना ध्यानी । धारातीर्थे परणि- 
पतयो दानतीर्थे धनाव्या टजातीर्थ कुटयुवतयः पातकं क्षायन्ति ॥ १००१ ॥ प्राध्वी 

स्रीणां दयितविरहे मानिनां मानभङ्कं सष्छोकानामपि जनरव निग्रहे पण्टितानाम् । अन्यो 

रेके कुटिल्मनमां निगृणानां विदेशे भृल्याभावे भवति मरणे कि तु संभावितानाम्॥१००६॥ 
शीतेऽतीते वस्नमशनं वापरान्ते निशान्ते करीडारम्भं कुवच्यद्शां यौवनान्ते विवाहम् । 
सेतोकन्धं पयसि चरिते वाथके तीर्थयात्रां किततेऽतीति वितरणमति कतृमिच्छनि मृदा 
॥ १००६ ॥ श्रेयो ननं त्रनति प्र पमाञ्िक्षया वपित यः खच्छन्दं यश्चरति स परा- 

मृतिमापनोति काटे } पृज्यो वेणुभेवति च नति प्रापितो भृपतीनामन्यं दृत्तोचितमिति करे 

नतैकाः कल्पयन्ति ॥ १००४ ॥ वाटे बाद विदुषि विद्धा गायने गायनाः शुर गुरा 

निगमतिदि चाम्नायरीटग्रहाणि । सिदे सिद्धा मृनिषु मुनयः मतमु सन्ता महान्तः मरौरे 

मोदाः किमिति वचा तादश्षा यादशेषु ॥ १००५ ॥ चान्द्री रेखां दशति दशनेदीरण 
-------~~~* ~ ---*~---~-~- 

१ दग्र, २ कीटकपमरैर्व्यापतमि. ६ साटयाद्रमू. ४ आमगन्ध. ५ माहतग. ९५ निम 

तम्. अ इन्द्रम्, < द्म 
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महिकेयो नव्यां वष्ठी दवदहनकश्चान्दनीं दन्दहीति । अप्युन्मत्तः कुवर्यमयी मारिकाम- 
टुनीते.मूलादुन्मूढयति नकिनीं दृस्ती करेण ॥ १००६ ॥ यावत्वस्थमिदं शरीरमरुजं 
यावजरा दरतो यावचेन्दरियाक्तिरमतिहता यावत्क्षयो नायुषः । आत्मश्रेयि तावदेव 
विदुषा कायैः प्रयत्नो महान्पंदीतते मवने तु कूपवननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ १००७ ॥ 
निर््तीप्वररलय ऋलिजमहो तीौपगो नाविकं युद्धान्ते घुमटे च िद्धविजयो वोदारमा- 
तस्थरः । वृद्ध वारवधृननं च कितवो निग्रंटतद्योवनो धवस्तातङ्कचयश्चिकिस्सिकमपि 
टेष्टि परदेयाथिनम् ॥ १००८ ॥ मित्रं खच्छतया रिपुं नयबैदन्धं धौरीश्वरं कार्येण 
दविजमादरेण युवति मेम्णा शमेरबान्धवान् । अव्यग्रं स्तृतिमिरगुरं प्रणतिमिमृखं कथामिबुधं 
व्रियामी रपिकं रसेन सकटं शौटेन कुयाद्रशम् ॥ १००९ ॥ दौमन्दयान्नृपतिषिनर्यति 
यतिः सङ्गात्पुतो सालनाद्धिमोऽनध्ययनात्छुटं कुतनयाच्छीटं खलोपाप्रनात् । हीमंयाद- 
नेवक्षणादपि शछषिः सेहः प्रवासाश्रयानोत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयाच्यागात्ममादा दनम् 
॥ १०१० ॥ कोऽर्थान्माप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः च्ीमिः कम्य 
न खण्डितं मवि मनः को नाम राज्ञां मियः। कः काटस्य न गोचरान्तरगतः कोऽर्थी 
गतो गौरवं को वा दुजनवागुरापु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥ १०११ ॥ वेद्यं पान- 
रतं नटं कुपठिनं खाध्यायहीनं द्विजं योधं कापुरुषं हयं गतरयं मृखं परिव्राजकम् । 
राजानं च कुमन्तिभिः परितं देहं च सोपद्रवं भार्या योवनगर्वितां पररतां मजनि 
ते पण्डिताः ॥ १०१२ ॥ वृक्षं क्षीणफटं यजन्ति विहगाः शुष्कं सरः सारसा निर्य 
पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं दृपं मन्त्रिणः । पुष्पं पयुषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं 
मगाः सर्वः कार्यवाजनोऽमिरमते तत्कस्य को वभः ॥ १०१६ ॥ सन्तश्चेदमृतेन कि 
यदि खलस्तत्काल्केटेन कि दातारो यदि कल्पद्ाखिभिरटं यद्यथिनः कि तृणे; । कि क- 
परशाकया यदि दशः पन्थानमेति प्रिया संसारेऽपि सतीन्द्रनाटमपरं यद्यस्ति तेनापि 
क्रिम् ॥ १०१४ ॥ लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यसि कि पातकैः सत्यं चेत्तपसा च 
कि शुचि मनो यद्यम्ति तीर्थन किम् । मौनन्यं यदि कि गृणेः स्वमहिमा यद्यति कि म- 
ण्डनेः सद्धिद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यम्ति किं मत्युना ॥ १०१९ ॥ ठेदश्चन्दनचूत 
चम्पकवने रक्षापि शासोटके हिमा हंममयुरकोकिट्कुटे काकेषु निलादरः । मातङ्गेन 
वरक्रयः समता कपूरकापीसयोरेषा यत्र विचारणा गुणिगणे देशाय तस्मे नम 
॥ १०१६ ॥ याराका शशिदोमना गतघना प्ता यामिनी यामिनी या सोन्दर्यगुणा- 
चिता पतिता सा कामिनी कामिनी। या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा मा माधुरा माधुरी 
या छोकट्टयप्राधनी तनुमतां सा चात्ररी चातुरी ॥ १०१७ ॥ कि तीथं हरिपादपद्मभ- 

१ रजाग्हितम्. २ उयोगःः ३ संपादितयक्घकयः. ४ उत्तीर्ण नदी येन सः. ५ योद्धासम्. 
९ र्तः, ७ निरस्तगेगमेचग्रः, ८ त्यम्. ५ नीतिरक्तिभिः, १० दृष्टता. 
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जनं कि रत्नमच्छा मतिः कि शार श्रवणेन यस्य गलति देतान्धकारोदयः । कि मित्रं 
सततोपकाररसिकं तच्वावोधः सते कः शात्रषेद सेददानकुशलो दुवीसनापचयः 
॥ १०१८ ॥ क्षान्तिश्चेद्दचनेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेदेहिनां ज्ञातिश्दनटेन किं 
यदि सुदृदिव्योषधैः किं फलम् | कि सरयैयैदि दुजैनाः किमु धनैर्वियानक्या यदि त्रीडा 
चेकिमु मृषणेः सुकतरिता यद्यस्ति राज्येन किम् ॥ १०१९ ॥ सूनुः सच्चरितः ती भि- 
यतमा सामी प्रपतादोन्मुखः स्लिग्धं मित्रमवञ्चकः प्रिननो निकरे मनः । आकारो 
रुचिरः स्थिरश्च तरिमतो विद्यावदातं मृखं तष्टे विष्टपकष्टहारिणि हरो संप्राप्यते देहिना 

॥ १०२० ॥ का छ्य गुणिनां क्षमा परिभवः को यः खकुल्येः कृतः करि दुःखं परमं 
श्रयो जगति कः छ्य य आश्रीयते । कौ मृत्युव्यंसनं शुचं जहति के येिजिताः 
शात्रव कैर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नम्थितैः पाण्डवैः ॥ १०२१॥ म ज्निमोऽकृशल- 
चनिवारयति यस्तत्कर्म यन्चिम॑लं सा खी यानुविधायिनी स मतिमान्यः सद्विरम्यच्यते। 
सा श्रीयौ न मदं करोति स मुखी यस्तृष्णया मृच्यते तनित्रं यदृत्रिमं म पुरुषो यः 
खिद्यते नेन्द्रिय: ॥ १०२२ ॥ प्रायेणात्र कुलाचितं कुकुराः श्रीवहमं दभगा दातारं 
कृपणा ऋनुनदृनवो वित्ताचितं निधेनाः । वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धमाश्रयं पापिनो 
नानाशासरविचक्षणं च पुरूपं निन्दन्ति मवा जनाः ॥ १०२३ ॥ पौरस्त्यः कथमन्यदार्- 
हरणे दोषं न विज्ञातवान्रमेणापि कथं न हेमहरिणस्यामंमवो रक्षितः । भकषेश्रापि यु- 
पिष्ठिरेण प्रसा प्राप्तो ह्यनथः कथं प्रतयाम॒न्नविपत्तिमृढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते 
॥ १०२४ ॥ मिहो व्याकरणस्य कतुरह्रत्राणान्मियान्पाणिनर्मीमांपाद्ृतमन्ममाथ म. 

हप्रा हम्ती मूनि जमिनिम् । छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरा वेते पिङ्गवमज्ञानावरृतचे- 
तप्ामनिरुषां कोऽथम्तिरश्रां गृणे: ॥ १०९९ ॥ शक्तेनापि मता जनेन विदुषा कारान्त- 
रेक्षिणा वम्तभ्यं खट वजपातविषमे धुद्रऽपि परापे जने | दर्वतयग्रकरेण धरूममनिनना- 
यासयुक्तेन कि भीमेनातिबटन मत्स्यमवनेऽपृपा न संबहिताः ॥ १०२६ ॥ सिद्धि ब 
ज्छयता जनेन विदुषा तेनो निगह्य स्कं सत्तोस्माहवतापि दैवगतिषु म्ध्यं प्रकार्य कर- 
मात् । देवेनद्रदहिणोपमेवंहगुणैरम्यतितो भ्रातरभिः कि हिष्ट: मुनिरं विराटमवने पूर्वन 
धर्मात्मनः ॥ १०२७ ॥ छृपेणाप्रतिमेन यौवनगुणेः श्रे कृले जन्मना गन्तम्यानि 
दिनानि दैववशतो सूयो धनं वाञ्छता । सैर्म्रीति विगता युवतिभिः पाक्षपमाज्ञाभ- 
याद्रोपद्या किक मत्स्यराजभवने बृ्टं न दि चन्दनम् ॥ १०६९८ ॥ फ्रि चित्रं यद्रि 
राजनीतिकुशयो राजा मवेद्धािकः कि चित्रं यदि वदशाखनिपुणा विप्रो भवेतण्डितः | 
तच्चित्रं यदि रूपयौवनवती साध्वी भवेत्कामिन चित्रं यदि निधनाऽपि परुषः पापंन 

ुर्यात्कचित् ॥ १८२९ ॥ वामांमि वरननारिवाग्निय्ां द्वा रवाटुचमः पामगपृरुह- 
म म 

१ गवरणः, > पात्र. 

~ -~-------+-क---- - ~ ~~ --- ~ न =-= ~न 
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मारुरोद स पूर्छ्राणि विस्तारयन् । व्रीडाभारमपाचकार सहसा पाञ्चलजायाः सयं 
को जानाति जनो जनार्दनमनेोढत्तिः कदा कीदशी ॥ १०६० ॥ अर्थी लाघवमुच्छतो 
निपतनं कामातुरो ठाज्छनं निःखो वश्ननररुनमना विकलतां दोषाङृढः संदायम् । टुन्धो- 
ऽकरीतिषंगरः परिभवं दुष्टोऽन्यदोषे रति ईवौगम्रियतां दुरोदरवशः प्रभोति कष्टं मुहुः 

॥ १०३१ ॥ नीतिर्मूमिभुनां नतिर्मुणवतां शरीरङ्गनानां रतिर्दपत्योः शिशवो गृहस्य कविता 

बुद्धेः ्रसादो गिराम् । छावण्यं वपुषः श्रुतं सुमन्तः श्ञान्तिद्धिजस्य क्षमा शक्तस्य द्रविणं 
गरहाश्रमवतां खार्यं सतां मण्डनम् ॥ १०३२ ॥ का्ण्येन यशाः कधा गणचयो दम्भेन 
पलं धुधा मर्यादा व्यसनेभेनं च विपदा स्थैर्य प्रमदिदिनः । वेदुन्येन कुलं मदेन विनयो 
दुश्चेष्टया पौरुषं दारिघेण जनादये ममतया चालप्रकाशो हतः ॥ १०३२ ॥ तारुण्यं 
तरुणीजने विकचता पुष्पे विधौ चन्द्रिका कामारि कुमुदं वने पिचुवनं दानं दिषेऽनमहे । 
आगण्यं गृहिणां गृहस्य गृहिणी पित्रोः शुमा संततिरावण्यं तनुते द्विजेऽतिपारेते विद्रच- 
ुरथाश्रमः ॥ १०३४ ॥ माधुयं मरमदाजनेषु टितं दाक्षिण्यमार्ये जने शौर्य शत्रुषु नमप्रता 
गुरुजने धर्मिष्ठता साधुषु । ममंजञेप्वनुवतैनं बहुविधं मानं जने पण्डिते शव्यं पापिजने नरस्य 
कथिताः पथन्तमष्टो गणाः ॥ १०६९ ॥ इन्दुं निन्दति तस्करो गृहपति जारो सुशीलं खलः 
साध्वीमप्यप्तती कुटीनमकुलो जह्याजरन्तं युवा । विद्यावन्तमनक्षरो धनपति नीचश्च खूपो- 
उञ्वं वैरूप्येण हतः प्रबुद्दमबरधो कृष्टं निकृष्टो जनः ॥ १०३६ ॥ विद्ापंदि 
पाक्षिकः परवशो मानी दरिद्रो ही द्रभ्याव्यः षणो यति्ैमुमना बृद्धो विवाहो- 
द्यतः । राजा दुःसचिवप्नियः पुकुटनो मृषेः पुमान्त्रीनितो वेदान्ती हतसत्करियः कि- 
मपरं हास्यास्पदं मृतटे ॥ १०६७ ॥ का विद्या कवितां विना्थिनि जने त्यागं विना 
श्रीश्च काको धमः छषया वर्ना क्षितिपतिः को नाम नीति विना} कः सूनुर्विनयं विना 
कुलवधूः का खामिर्मक्ति विना मोग्यं कि रमणीं विना क्षितितले किं जन्म कीर्ति विना 
॥ १०६८ ॥ दक्षिण्यं खजने दया परजने शव्यं सदा दुर्भने प्रीतिः साधुजने धो रप- 
नने विद्टजनेप्वाज॑नम् । शौर्यं शुने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषाः कलाप 
कुशाटासतप्येव छोकस्थितिः ॥ १०३९॥ सलाधीना दयिता सुतावधि सुतोऽप्रौ पोडशाब्दावभि 
स्यात्कन्या करपीडनावभि पूतस्रीस्तदरालावपि । जामाता वहुा्ितावपि मखा सापुम्रापा- 
वभि शिप्यो गृहयनिरूपणावपि रे चैते धनलावधि ॥ १०४०॥ स्रीणां योवनमधिनामनुगममो 
रतां मतापः सतां खास्ध्यं सवस्पधनस्य पंहतिरसदुतेश्र वाग्डम्बरः। सवाचारस्य सदर्चनं 
परिणतेतरि्ा कुरस्यैकता प्रज्ञाया धनमृन्चतेरनिनतिः शानोर्वि्ेको बलम् ॥ १०४१ ॥ 

=-= ~~~" 
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१ कल्म, > निधनः. ६ अस्त्स्पानलःकरणः. ४ अट््रुदरप्रमद्रःः ५ दुश्रचनकीटः, ६ गर 
वित ७५ टना, < प्रमत्ताः ९ करेन १० गुणममुदायः, ११ ममायम्. १२ पक्षधारी, 1६ एृदृत्यात्रमा, १८ सेवः १५ टस्यस्यानम्, १६ साटमावःः १५ दलम्. १८ नीतिः, 
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नारो भाति मदेन कं जरुहैः पूर्ेनदुना शरी शठेन प्रमदा वेन तुरगो निलोत्स- 
वर्मन्दिरप । वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनेभैयः समा पण्डितः सतपत्रेण कुलं रेण वुधा 
रोकतरयं विष्णुना ॥ १०४२९ ॥ एहि सागतमाविशासनमिदं कस्माचिरादृश्यसे का वाती 
वरिुर्बटोऽपि नितरां भीतोऽस्मि ते दनात् । इयेवं समृपागतं हिजवरं संमावयन्ताद - 
राततेषां युक्तमदाङ्कितेन मनप गेहेषु गन्तु सदा ॥ १०४३ ॥ स्यादलन्तनिरक्षरः , क्षिति- 
पतिः श्रीकारमात्राश्रयान्मन्त्री तत्कथिताथटेलनपरस्तत्सेवको जायते । अध्येता तदगार- 
मेव भजनते विद्धस्तु तं याचते यावान्यस्य गिरा समं परिचयस्तावा्िवरे श्रियः ॥१०४४॥ 
को रभो गुणिसंगम: किमपुखं प्र्ञेतरेः संगतिः का हानिः समयच्युतिनिपृणता का 
धमते रतिः । कः शरो विजितेन्द्रियः भियतमा कानुव्रता किं धनं विद्या कि पमम- 
वाप्रगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम् ॥ १०४९ ॥ सस्यानि सखयमत्ति चेम॒मती माता सुतं 
हनि चेदामम्डनिषिर्विलद्वयति चेहूमि दहेत्पावकः । आकारौ जनमस्तक्रे पतति चेदन्न 
विषं नेद्रवेदन्यायं कुरुते यदि क्षितिपतिः कस्तं ॒निरोद्धं क्षमः ॥ १०४६ ॥ वापः 
रभ्रमृतर्वसन्तममयः पुष्पं शरन्मारती धानुष्कः कुुमायुधः परिमलः कस्तृरिकास्ं 
धनुः | वाणी तर्करसोज्ञ्वला भ्रियतमा स्यामा वयो नृतनं मार्गः शांमव॒ एव प्र्मख्या 
गीतिः कविरिहणः ॥ १०४७ ॥ ररोरम्बेनं विस्वं विघटितं भूमाकृटैः कोकिटेायुरै- 
श्रितं परैव रभपताक्रीरेरधीरेमतम् । एकेनापि सुपच्छेन तरुणा दावानरोपष्ठवः मोदः को 
न विपत्मु मुञ्चति जनो मूधापि यो लालितः ॥ १०४८ ॥ 'कषोणीशाश्रयिणां परोपकर- 
परामावादवाप्तश्रियां काप॑ण्यात्पुधियामनध्ययनतो यूनां प्रवाप्ताश्रयात् । ज्तातृणां नगदी- 
हामक्तिविरहादायुरैधा गच्छतीलेवं का्यप्तमुद्रवः मतिदिनं नादो वदत्युचचकेः ॥ १०४९॥ 
मानुष्ये सति दुमा पृरूुपता पुस्त पुनर्विमरता विप्रवे बहुविद्यतातिगुणता व्िद्यावतोऽथै- 
ज्ञता । अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्रयपटूता तत्रापि टोकत्तता ोकन्ञस्य समस्तश्चाखक्द्रपो 
धर्मे मतिर्ईठमा ॥ १०९० ॥ आयाति च तिरोहितो यदि पृनदष्टोऽन्यकरार्थं रतो व्रानि 
स्मेरमुखो विषण्णवदनः खद्छेशवादे मुहुः । अन्तर्वदमनि वामभिच्छति मृशं व्याधीति 
यो मापते भृल्यानामपराधकीतैनपरम्तन्मन्दिरं न प्रनत ॥ १०९१ ॥ बन्दी विन्दति नेः 
दमाल्यपदवी रिष्टैरलं भूरिभिः पुंमिश्चेत्मतिपाद्यते रतिकला क्रणीदशामाद्रः । विश्रान्ता 
यदि वैखरीपु कविता काल्येन भव्येन करि भूपटे सवने ममम्तभुवने वद्यमस्तं गतम् 
॥ १०९२ ॥ आहूतेषु विहंगमेषु मदाको नायान्पुरो वायते मध्यवारिधि ता वसंम्तृणमणि- 
धत्ते मणीनां रुचम् । खद्योतोऽपि न कम्पते प्रविच्न्मध्येऽपरि तेनख्िनां यिक्पामान्य- 
मचत परमुमिवानामरष्टतखान्तरम् || १०५३ ॥ मर्वऽशान्तम्तपखी क्षितिपतिरट्सों 

9.2 ~~~ ज ~ भ १ ० 8 
~~~ ~~~ 

१ उदकम्. २ वेगेन. ३ कृशः. ४ अ्यन्तद्रे. ५ मूर्खः ६ भ्रमौ. ४ व्रिटम्बो न 

कृतः, < मनृरसमृहैः, ९ शुक्रः १० राज्ञाश्नयवताम्. ११ धनिनाम्, 

३९ 
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मत्सरो धरमहीलो दुःस्थो मानी गृहस्थः भमुरतिरुपणः शास्रमृद्मेहीनः । आज्ञाहीनो 
नरेन्द्रः शुचिरपि सततं यः परान्नोपभोजी व्रद्धो रोगी दरिद्रः स॒ च युवतिपति्धिग्विडम्ब- 
मरकारान् ॥ १०९४ ॥ ख्यातः शक्रो मगाङ्को विधुरपि मलिनो माधवो गोपजातो वेदया- 
पुत्रो वसिष्ठो रतिपतिरतनुः सवेमक्षी हुताशः । व्यामो मत्स्योदरीयो छवणजटनिधिः पा- 
ण्डवा नारनाता रुद्रः प्ेतास्थिधारी त्रिभुवनविपये कस्य दोषो न चास्ति॥ १०९९ ॥ 
प्राणाधाताच्िदरत्तिः परधनहरणे संयमः सल्यवाक्यं काटे शक्त्या प्रदानं युवतिननकथामू- 
कमावः परेषाम् । तप्णाक्चोतोविभङ्गो गुरुषु च विनयः सवैमूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशा- 
स्रप्वनुपहतव्रिधिः श्रेयमरामेप पन्थाः ॥ १०९६ ॥ आविभूतानुरागाः क्षणमुदयभिरेरुभ्नि- 
हानस्य भानोः पत्रच्छयैः पुरम्तादुपवनतरवो दरमाभ्वेव गल्वा । एते तस्मिन्निढत्ताः 
पुनरितरककुप्मान्तपयेस्तबिम्े प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचटितिविभवं खामिनं सेवमानाः 
॥ १०९७ ॥ मणिना वयं वलयेन मणिमणिना वलयेन विभाति करः कविना च विभ- 
विभुना च कविः कविना विमुना च विभाति समा । शरिना च निशा निया च ररि 
दारिना निराया च विमाति नमः पयसा कमटं कमटेन परयः पयप्ा कमलेन विभाति 
सरः ॥ १०५८ ॥ 

इति श्रीयुभापितरत्नभाण्डागारे ततीयं प्रकरणं समाप्रम। 



प्रकरणम ५। 

चित्रप्रकरणम्। 

समस्यास्यानम् । 

सहख्ररशीषा पुरुषः परहला्षः सरहस्वपात् । दलितश्करितरन्नस्तव सैन्ये विसरति ॥१॥ 
कामं कामु धुडु मित्राय वरुणाय च । वयं धीरेण दनिन सवीन्कामानशीमहि ॥ २॥ 
अप्तमाने समानत भविता करुहे मम । इति मतवा प्रवं मानी परगात्सिहः पलायते ॥ ६ ॥ 
हीनहत्या दधात्येव टाघवं महतामपि । इति मवा हिपदवेषी मृगात्पिहः पलायते ॥ ४ ॥ 
तिषठर्मनाय प॒क्कमे लां हनिप्याम्यहं शरैः । तिष्ठामि कणं कि मृढ मृगात्सिहः पलायते 
॥ ९ ॥ ऋरस्याश्रमे पुण्ये शापसंत्रस्तमानसः । मुद्धोतापि प्रायोऽयं मृगात्सिहः परायते 
॥ ६ ॥ अयं मृगः समायाति बरितैस्वसितैः पदेः । ततो वेगासरायख प्रगात्पिहः परा- 
यते ॥ ७ ॥ विद्यायां दुर्मदो येषां कार्पण्यं तरिभते पतति । तेपां दैवामिक्प्तानां सरिटादगि- 

त्थितः ॥ ८ ॥ पीतापमागमोकण्ठाकणान्ताद्ृष्टषन्वनः । राघवस्य शराङ्गारः पमद्राद- 
प्रिरुप्यितः ॥ ९ ॥ दामोदरकराघातविद्रटीरृततेतपरा । दष्टं चाण्रमहेन शतचन्द्रं नभस्त- 
टप् ॥ १० ॥ चलन्तरङ्गरङ्गायां ङ्कायां प्रतिनिम्वितम् । सचन््ं शोभतेऽथ रातचन्द्र 
नभस्तलम् ॥ ११ ॥ वे पिषेहि शीतांशु यावन्नायाति मे मयः । आगते दयिते कयः 
हातचन्द्रं नमम्तलम् ॥ १२ ॥ समेरुरिखरम्रानस्फुरदिम्यवभरमृषेः । परितः स्फ़रितिः शङ्क 
दातचनद्रं नभस्तलम् ॥ १६ ॥ प्रतं न श्रूयते कर्णे दपि खप्रऽपि दरम् । मुशपे दुग्धस्य 
का वातो तक्रं शक्रस्य दुम् ॥ १४ ॥ अकवङ्कमतस्तक्रं न दतक्रतुना हुतम् । नाद- 
तमिति वाक्याथीत्तक्रं शक्रस्य दुटेमम् ॥ १९ ॥ मी्मग्रीपमतुसंतपतशुन्यरण्यान्तरस्थयोः । 
अन्योन्यालापपसिनोयनोश्न्द्रायते रर ९ ॥ खभ्ति क्षत्रियदेवाय नगदेवाय 
भमूने । यद्यशञःपुण्डरीकान्तगेगनं भ्रमरायते ॥ १७ ॥ स्फुरिते जठरे व्प्णोनैवनीत- 
भुजः शिशोः । म्िकापादधातेन कम्पितं भुवनत्रयम् ॥ १८ ॥ अतप्ीपुप्पपरकाशं खं. 
~~~ ~ +~ ~ ~ ~ ~----~---+ +~ ~ -~------~~~~~~------~ ----~ ~ -~---- ~ ~ ~ ~-~~------------~-- ~~~ ~+ -------+~- 

(१) सटृघरीषां परुषः सटघाक्षः सहशपान्! इति समस्या. (२) कामं कामदं पुदटृक््वः, मित्राय 

वरुणाय च, सवान्करामानशीमहि' इति च समस्या. (३) ४, ५, ६, ७) श्रगास्सिहः पलाय्रतैः इति 

समस्या. (८) सलिलादमिरुस्थितः इति समस्या, (~) ममुद्रारभ्निरत्थितः" इति समस्या. (१०, 

११, १२, १३) श्रातचन्द्रं नभस्तलम्? इति समस्या. (१४, १५) तक्र शक्रस्य दृटमम्” इति समस्या, 

(१६) थुनोधन्द्रायते रविः" इति समस्या. (१५) शगनं भ्रमरायते" ह समस्या, (१५८) मक्षिका- 
पादधरातेन कम्पितं भुवनत्रयम्” इति समस्या, 

१ श्या एवोङ्कार. > अय्ञ्गम्. ३ इन्द्रेण, ४ दाणः, ५ अन्योन्यभाष्रणेन जाताहृदगोः, 



२८४ पुमाषितरत्नभाण्डागारप् । प्र०४| 

वषय जलदागमे । ये वियोगेऽपि जीवन्ति न तेषां विद्यते भयम् | १९. ॥ वागथविव 
सक्तौ हातकोरििविस्तरम् । परासहं पुरोधाय नेमुः सव सुरः रिषो ॥ २० ॥ आषा- 
दी कािकी माधी वचा शुण्ठी हरीतकी । गयायां पिण्डदानेन पुण्या छष्महरादृणी 
॥ २१ ॥ जम्बूफलानि पक्रानि पतन्ति विमले जटे । कपिकम्ितशालाम्यो गृदगुगगुद्गुगल 

॥ २२१॥ विदग्पे समुखे रक्ते नितम्बोपरि संस्थिते । कामिन्याश्छि्टसुगटे कूजितं रति- 
कूनितम् ॥ २६ ॥ म्ररयहायकरा इति गोलानाचम्य सकटमूमिरुहाप् । विटसतति 
दवदहनावलिरिह जख्वाहः परं शरणम् ॥ २४ ॥ निजपातिरा्यः प्रणयी हरिद्धितीयः 
करोमि कि गोपि | शृणु सि पाणिनिसूत्रं विप्रतिषेधे परं कायैम् ॥ २९ ॥ दैत्यानां 
मनसि दया नाता ष्णं हि रक्षितुं कम्मात् । द्रं देवमजं देत्यस्रीणामपि प्रीतिः 
॥ २६ ॥ श्रीनाथ नः श्रुतमिति बहुधा भ्रमता मया रकेषु । शीं वारवधूनां दैलखी- 
णामपि प्रीतिः ॥ २७ ॥ रामामिपेके मदविद्राया हस्ताच्युतो हेमघरस्तरुण्याः । सोपा- 
नमापताद्य करोति शाब्दं ठदंटटंठंठठदटंठः ॥ २८ ॥ कपृरपूरच्छविवादविदयासंवावदूक- 
युतिशुक्ति ताप्रे । इन्दो दृपद्ेपि तमो वितान सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी ॥ २९ ॥ वि. 
रोक्य बालामुखचन्द्रतिम्बं कण्ठे च मुक्तावटिहारताराः । पुनरनि्ञाया भयमीतभीता पूर्यो- 
दये रोदिति चक्रवाकी ॥ ३० ॥ सवस्य जन्तो्मेवति प्रमोदो विरोधि परिमूयमाने । 
तिरोहिते व्यश नरेन्द्र चन्द्रोदये बरलयति चक्रवाकी ॥ ६१ ॥ न क्रापि रामाहितपं- 
दयो या विनान नातं जनकात्मजायाः । पुरः पुराणाङ्कपुरःपराणामङ्गारपू्णं कमं 
म्रफुम् ॥ ३२ ॥ पुञ्ञायमानारुणरत्नहारे कान्तोरमि सरावदनङ्ग भाति । सिष्येदमुप्यो- 
पमितियैदि स्यादङ्खरपृणं कमं प्रफुछप् ॥ ३६ ॥ रे पुत्र सत्सङ्गमवाुहि चमपत्मसङ्ग 

` तरया विहाय । धन्योऽपि निन्दां टमते कुसङ्गात्िन्दूरनिन्दुर्विधवाट्लटे ॥ ३४ ॥ 
शरुत्वा मदग्धं तनयं सश्योका पुननिरम्याप्तशारीरमावम् । परयत्पु देवेषु च धावमाना रमा 
मृदा शेकरमाटिदिङ्ग ॥ २९ ॥ सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामाप्र पति पति- 

"~~~ ~न ~ 

(१९) “अतर्सीपुष्पसकरारम्?, न तेषां व्रियते मयम्" इति च समस्या. (२०) वागर्थाविव सं 
र्ती, शतकोटिय्रविस्तरम्" इति च समस्या, (२१) पूषण्या कष्महरातृणी इति समस्या. (२२) 
गुटुगगगृटुगुग्गुट' इति समस्या. (३) (कृजितं रतिकूजितम्" इति समध्या. (२४) ग्रलयसहा- 
यकरा इति गोलानाचम्' इति समस्या. (२५) तिप्रतिषेषे परं कार्यम्" इति समस्या. (२६, २७.) 
दयस्लीणापपि प्रीतिः" इति समस्या. (२८) @ंटवटेरटटटवंटः इति समस्या, (२९, ३०) 
सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी इति समस्या. (३१) चन्द्रोदये वर्यति चक्रवाक्गीः इति समस्या, 
(६२, ३३) “अद्गारपृण कमर प्रपुष्टम्? इति समस्या. (३४) भिन्दूरविन्दुिधवाटलाटेः इति सम्या. 
(६५) “मा मुदा शेकरमायिरिङ्ग' इति समस्या. 
भ~ 9 त 

1 इन्द्रम्. २ पत्रतीरंकरौ. ३ आपाद कार्तिकी माघी एकादशी पण्या. वचा शुण्डी हरीतकी श्चेम- 
हण. गयायां पिण्डद्निनानृणी पित्रणोन्पुक्ता इति योजना, > श्रष्टचन्दनम्. 
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बरा । तदा ह्यसौ तद्रतशक्तिषीडितो हुताशनश्न्दनपङ्सीतटः ॥ ६६ ॥ उन्नमय्य रक. 
चग्रहमास्यं भम्बति मर्थतमे हैठड्त्या । मितं जयति मौनधनाया दृहुृहहहहंहृृददं 
॥ २७ ॥ मम करग्रहणाय पणीटृतं न यदि राषवतोऽप्यधिरोहति । सखि तंदैवमभून्मम 
जीविते शशकशुङ्गमयं कठिनं धनुः ॥ ३८ ॥ नीखल्नदयुतिनयनं नितान्तदृत्तमास्यश्रीपरि- 
चितचन्द्रिकाविलासम् । स्वातायाः सरसि विलीक्य वक्रचन्द्रं मध्या मुवृंखितमम्बुज वनान्ते 
॥ ३९ ॥ कांविदहिनाधैप्मये रविरस्तं नीटांशुंकाचटनिटी नमुखेन्दुिम्बाम् । तां ता- 
शीं समनुवी्ष्य कविर्जगाद रीहु्दिवा ग्रसति पवे विना किेनदुम् ॥ ४० ॥ बहर्बटप- 
मथा मेषनादादयो मे सपदि युपि विरन्तः शीरहस्ते निपेतुः । इति वदति दशास्यो हस्त- 
तां वितस्य मशकगखकरन्भ्े हस्तियूथं मविष्टम् ॥ ४१ ॥ मृगरिरुनयनाया अक्षिपक्ष्म- 
प्रकोणे विपति तरडा या तारका तारकेव । प्रतिफटित इदोप्रे भ्रानििरास्ते जनानां ति- 
टतुषपुटकोणे मिकोष्रं प्रसूता ॥ ४२ ॥ मधौ मन्दं मन्दं मरुति रिरिरे वाति रुचिरे 
कुलसखीभिः छृष्णे विहरति तथा दृप्णिनिकरे । उपा योषा तोषाटदनमनिरुद्धस्य मिषतो 
पुरः पत्युः कामच्छरृशुरमियमाटिङ्ति सती ॥ ४३ ॥ खयं संराध्येशं परमिदमनल्पेन त- 
पसा महेन्द्रं संतोष्य त्रिदशरिपनाशादपुकरात् । समायाति पार्थ द्रपदतनया छदाविकला 
पुरः पत्युः कामच्छृशुरमियमाटिङ्घति सती ॥ ४४ ॥ कदाचित्याञ्ाटी विपिनभुवि भीमेन 
बहुशः ृदाङ्गि श्रान्तापि क्षणमिह निषीदेति गदिता । शनेः शीतच्छायं तटविरपिनं 
माप्य मुदिता पुरः पत्युः कामाच्छशुरमियमारिङ्गति सती ॥ ४९ ॥ तपापाये गोदापरतर- 
भवि स्थातुमनसि प्रविष्टे ततपूरं भगवति मुनौ कुम्भजनुपि । द्रत लोपामुद्रा खयमग्रिकरं 
गन्तुमुदिता पुरः पत्युः कामच्छशुरमियमारिङ्गति सती ॥ ४६ ॥ सवस्य द्ध मुमतिकुमती 
संपदापत्तिहेतू एको गोत्रे परमवति पुमान्यः कृटम्बं विभर्ति । बृद्धो यूना सह परिचयाच-. 
ज्यते कामिनीभिः स्रीपुवच प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम् ॥ ४७॥ ये." पापं शमयनिि 

-----------~---~ ~~~ " ~ = "~न ~~ ५५५५-9 

(३६) द्टुताशनश्वन्दनपद्शीतलः" इति समस्या. (३५) दद्टृृह्दहद' इति समस्या. (३८) ¶र- 

कशुदमयं कठिनं धनुः" इति समस्या. (३९) मध्याहे मुकृटितमम्बुजं वनान्ते इति समस्या. (४०) 

गाहूर्दिवा ग्रसति पव विना क्रिठेन्दुम्" इति समस्या. (४१) मराकगलकन्प्रे हस्ति प्रवम्” इति 

समस्या. (४२) तिठतुषपुटकोणे मक्षिको प्रसूता' इति समस्या. (४३, ४४, ८५, ४६) पुषः पल्युः 

कामाच्छरष्रमियमाटिङ्गति सती" इति समस्या. (४७) स्वस्य द्वे, एकौ गोत्रे, वृद्धो गना, श्लीपू- 

व्च इति चत्वारि पाणिनेः सूत्राणि समस्या, 
मि सा न न ~ ज = ०७.०१५ ^ न~~ 

, १ केशग्रहसहितम्. २ मुखम्. ३ चुम्बनं कुर्वति सति. ४ कान्ते. ५ बठा्तारेण. ६ कष्टे 
ऽव्यक्तशब्दः. ७ मान एव धनं यस्याः, मानिन्या इयर्थः. ८ मध्यदिः ९ सूधकिरणसंततताम्. 
१० नीटवल्नाञ्चलपिदहितम॒खचन्द्रम्. ११ स्वर्मानुः १ द्रीप्याः श्रदुरो वायुः, १३ टोपामुद्रायाः 

शवरुरः पृरतरणसाधनं कुम्भः. १४ ये गद्गावर््गतिमृतां पापं रामयन्ति, ये गजगण्ड्वहाशुद्वारिणः, पषा 
चित्तं गगनवदतीव निर्मठतरम् , येषां त्रतं गाङ्गेयवत्न भम् , ये गेयवत्सवान्सुलयन्ति, इति योजना. 
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गतिमता ये दानशृ्गारिणो येषां चिततमतीव निभैकतरं येषां न ममर त्तम् । य पवी 
नमखयन्ति हि मतिदिनं ते साधवो दुरटमा गङ्खावद्रनगण्डवद्रगनवद्व्गियवद्रेयवत् ॥ ४८ ॥ 
हारो भाति कुचद्वयं तव रुमे मध्यं वपु; सह चः केशा नापिकमोक्तिकं पुवदनं दुपीद्- 

रागो दरः | गङ्गावद्रनगण्डवद्रगनवदवङ्गेयवद्रेयवजम्बूवनलबिन्दुवलटजवभम्बाटवजाल- 

वत् ॥ ४९ ॥ यत्कण्डे गरं विराजतितरां शर्े च मन्दाकिनी उत्सङ्ग च शिवामुखं क- 
पिति शादटचमीम्बरप् । माया यस्य रुणद्धि विश्वमसिटं तस्मे नमः शंमवे जम्बूवजलबि- 
नुवललजवजम्बावनाटवत् ॥ ९० ॥ स्यातस्वं फटदृष्टिपुष्टिसुमनःस्वाधीनजाम्बूनदः 
हीर्णीस्ते सिपुसंपदः मरतिदिनं मित्रोदये मोदसे । पान्थानां कुरुपे विम्बनमहो दत्तान्तर- 

सजपा जम्बृवनलनिन्दुवनलनवजम्बावजालवत् ॥ ५१ ॥ प॒ङ्खामे रिपमूमृनां मुखरु- 
चिजीविश्च देवाद्गनाचक्षुः प्रोपदस्तमांसनिवहैस्तनमेदिनीमण्डलम् । वच्ापोद्तबाणपंहति- 
रमृच्छरीराम भूमीपते जम्बृवजटबिन्दुवलटजवलजम्बाटवजाट्वत् ॥ ९२ ॥ वैदेहीं समवाप्य 
दादारथिनारव्ये प्रयाणेऽग्रतो दृष्टाः पृप्पकप्रस्थितेन रमप्रादाकाशमारोहता । लङ्काप्रागर- 
जानकीवनरणक्षौण्यश्चमत्कारिका जम्बृवजटविन्दुवजलजवजम्बारवजाख्वत् ॥ ९३ ॥ यो 
द्रोणाचमादधौ करतरे योऽतीतरत्पागरं यश्रोत्ातितवाम्तरूमुदवहत्पुच्छेन दावानदम् । यो 
रकान्समरेऽरुणत्कपिवरः पायाद्धनूमानमौ जम्बूवटबिन्दुवलटनवलम्बाटवजनालवत् | ९४ ॥ 
कम्तूरीतिटकं टाटरचितं नाप्नामणि निम्तटं वक्रं कु्चितकेशपारमनिशं ष्टि निसृष्टां पुरः। 
पुमां मानसरमत्म्यवन्धनविधौ धत्सेऽत्र वत्ते खयं जम्बृवजटबिन्दुवलटजवजम्बाटवजाटवत् 
॥ ९५ ॥ विद्धि श्रीहदयं सदान्तमहिनं मीम मवाम्मोनिधि विज्ञाने सुरतं महीशभवनं गृढं 
टं कण्टकेः । दारागारममागमं पुविषमं मोहं परं दुस्तरं जम्बूवजटगिन्दुवनटजवनम्बाल- 
वलाट्वत् ॥ ५६ ॥ शुण्ठी गोक्षरयोविचायं मना कल्काशनं यन्मया परोक्तं तद्धिषरीतकं 
छृतमहो गोः सुरमात्रं ददौ । नार्थो मृखेननाख्ये न च सुखं नो का यशो म्यते सदये 
कविमूपतौ हरिहरे रामः परं गोवधः ॥ ९७ ॥ पथास्यस्य पराभवाय मपको मांसेन गोभू- 
यता दध्यन्नेरपि पाययेः प्रतिदिनं संवर्धितो यो मया । सोऽयं सिहरवाहुदान्तरगमद्रीयाकु- 
टः संम्रमाद्न्ताश्ा विद्यं गता हत॒विधे लामः परं गोवधः ॥ ९८ ॥ पारीन्द्रस्य पराभवाय 
सुरभीमांपेन दुर्मधप्ता पोप्यन्ते किट पौवराः कटुगिरः श्वानः प्रयत्नादमी । न तेमिरमदम- 
तवारणचमूविद्रावणः केप्तरी जेतम्यो मवता किरातदपते लाभः परं गोवधः ॥ ९९ ॥ अ- 
स्माकं जलजीविनां नठमिदं संदाजिराजिव्रनैः पातभ्यं पररक्तसक्तमनपां वृतिः पतीनां क्षयः। ~~~" ~~ -+~- "~. --------------~-~----- ~~ ---- “ --~------ --~---- -~ ~~~ 
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(४८) गद्कावदनगण्टव्द्गनवदर्गैयवदरेयवत्" इति समस्या. (४९) गङ्गाव्नजगण्डदरगनव्ङ्ेयवरवत्” 'ज- 
म्वत्रञ्जवटबिन्दुवज्जठजवज्जम्बाटवज्जाटवत्ः इति च समस्या, (५०; ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६) 
जम्बृतज्जटब्रिन्दुव्रज्जटजवज्जम्बाटवन्जाठवत्ः इति समस्या ल ह ४ <¶रजट मस्या. (५५, ५८, ५९) लाभः परं गोवधः 
इति समस्या. ०५५१५ 

क्राकृतोऽद्र क 9 क्तूरिकाङृतोऽङरगगः, २ कदंमवत्. ३ जरेकजीवितानाम्. ४ तपङ्कननष् 
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मैवं किर राजदेव शरपते धजेत्रया्रोत्ते मत्पी रोदिति मक्षिका च हसति ध्कौयनि 
वामवः ॥ ६० ॥ श्रुला पगरजन्धनं ईशरिराः सपेरेकदा तरणं एच्ति कपिकान्स- 
चकितो भीत्या परं संभ्रमात् । बद्धः सल्यमपांनिधिज॑टनिभिः कीलाटपिस्तोयपिः पाथोधिन- 
रधिः पयोधिरुदधिवारांनिधिवौरिधिः ॥ ६१ ॥ पाषाणाः पयसि भ्बद्धवपुषस्तिष्ठन्ि तेतं 
गताः श्ुलेवं वदतां दशाननधरः करुढः समुद्र मति । पिक्लां नाम तवाम्डुधिः सलिरपिः 
पानीयधिस्तोयधिः पाथोभिजेरधिः पयोधिरूदधिवौरांनिभिरवारिषिः ॥ ६२ ॥ अम्बा कुप्यति 
तात मूं विता गङ्गयमूतसृज्यतां वि्न्पण्ुख का गतिर्मम चिरं मूर स्थिताया वद् 4 
कोपविदावशादरेषवदनैः मरत्युत्तरं दत्तवान्पाथोधिजरधिः पयोधिस्दथिरवारानिभिवीरिधिः 
॥ ६३ ॥ माष्वीके विधुमण्डटे वरवधूवक्रे च गीतान्ते सक्ते वक्रचतुष्टये ददमृषो विन्न 
पितस्तचरः । बद्धोऽपाविति चेतरभयवहादूचे वचःसंभरमात्पाथोधिजेखधिः पयोधिरुदधिर्वा- 
रानिधिवौरिषिः ॥ ६४ ॥ पीतस्तं कल्दोद्रवेन मुनिना ्वस्तोऽपि देवासरैराबद्योऽमि च 
राघवेण महुना शालामरगेटेद्धितः । नास्नामारमरी वृथेव भवतो ोकैरियं बरुप्यते पाथोधिज- 
रधिः पयोधिरुदधिवीरांनिधिवोरिधिः ॥ ६९ ॥ ततु पैतसंनिमेन कपिनीटात्रं कतां व- 
षधि क्षिप्रं वीक्ष्य निमजतीमथ तव शटष्टास्तरन्तीः शिटाः । छोके दृत्यपरे विभीपणजने 
सीताह सेतृद्यमे तुम्बी मजति संतरन्ति पदः प्रतो दिवा र्ति ॥ ६६ ॥ तं नो गोत्र- 
पतिस्तवेन्दुरथिपस्तस्यामूतं लवत्करे तेन व्यापराराहतां परणयिनीमेनां पुनर्जीवय । एतय 
गगने निरापतिपृगे कारुण्यमातन्वतः शङ्खग्ादपतन्पृगस्य रुदतो बाप्पाम्बु भूमण्डले 
॥ ६७ ॥ उन्नादाम्बुदर्वाधितान्धतमपि प्रभ्रष्टदिष्ण्डटे काठे यामिकनाग्रदुम्रसुमटव्या- 
कीणेकोाहटे । कणैस्यासुहदणेवाम्बुवडवावद्ेयैदन्तःपुरादायाताप्नि तदम्बनाक्षि कृतक 
मन्ये मयं योषितम् ॥ ६८ ॥ उग्र्राहमुदन्वतो जलमतिक्रामलयनालम्बने म्योनि भ्राम्यति 
दुगीमधितिभतां मृषीनमारोहति । व्याप्तं याति विपाकुेरदिकुठेः पातालमेकाकिनी की्ति- 
स्ते मदनामिराम छृतकं मन्ये भयं योपितम् ॥ ६९ ॥ चित्रं न्तैनमम्बरे शिखरिणो 
रीतांशुविम्बे तमः संचारं जलजं कपोतरणितं कामागमप्रक्रियाः । मीनौ विद्युति तारका 

~ ---- ~~. ~~~ ~~~ ~ न नन 
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(६०) भत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामनुवः इति समस्या, (६१) "अपांनिधिजरनिषिः 

कीटारधिस्तोयपिः प्ाथोधि्मटपिः प्मोधिरुदधिवीरांनिधिरक्ीगिधिः उति समस्या. (६२) अम्बुधिः सि 

टधिः पानीयधिस्तोयधिः पाथोधर्जटधिः पयोधिरुदधिर्वारनिधिवीगिधिः इति समस्या. (६३, ९६५, ६५) 

वपायोधिमलभिः पयोधिरुदधिवरानिधित्रीगिधिः" इति समस्या. (६६) तुम्बी मजति सरन्ति दृषदः प्रतो 

दिवा दरयति" इति समस्या. (६०) शृ्गग्रादपतन्प्रगस्य रुदतो वाप्याम्ब ममण्टले" इति समस्या. (६८,६९) 

कृतकरं मन्ये भय बोषितमू” समस्या. त 

१ विजवया्रोतपरे, २ चिन्तयन्ति. ४ सेतुबन्धम्. ४ रावणः. ५ यिति ६ ग्रत्तान्तञा- 

पकरान्. ५ माता. = मस्तके. ९ यज्यताम्. १० करोधपरतरेन- ११ पद्मिमुखरियथः. 

१२ अठाबुस्तुम्बी, 
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विहरणं यत्ता विकोशाम्बने कुवते कुरूते करोति कुरुतः ुर्वन्येकुषैते ॥ ७० ॥ यस्य 

रारि सदा समीरवरुणो संमानं हम्यवाद् पाकं शीतगुरातपत्रकरणं दख मतीहारताम् । 

देवा लस्यविधि च दास्यममरा वर्ण्यो दशास्यः कथं कुवौति कुरुते करोति कुरुतः कुवेत्यलं- 

रते ॥ ७१ ॥ कश्चित्पन्धस्तृपातैः पथि तपनक्रतो गम्यमानोऽन्यपान्थं पररच्छा- 

नन्दनो वद् पथिक कुतो जहकन्याभवाहः । तेनाप सीधवाचा मचषितमनप्रा विप्रव- 

येण चने सूच्यग्रे कृषषरं तदुपरि नगरी तत्र गङ्गावाहः ॥ ७२ ॥ राम चत्कीर्ति्- 

लाद्रहुतरममलादत्थिताः कोरका ये तन्पध्ये रुदररूपोऽप्यननि खलु यशःकोरकस्तस्य चा- 

रे । अस्य श्रोत्राक्षिकूपास्तदुपरि च रिरस्तत्र चास्ति खवन्ती सूच्यग्रे कूषष्रं तदुपरि न 
गरी तत्र गङ्कपरवाहः ॥ ७३ ॥ उदामाकरदीप्यदिनमणिमणिमिस्मतान्ते समन्तादायु- 
व्यधरयमानञ्वटनकणगणाकीणेधूटिम्रकीर्णे । कान्तारेऽस्मननपा्ति पथि पथिकभवे कापि पा- 
थोथतेना सूच्यग्रे कूषषट्रं तदुपरि नगरी तत्र गद्धामवाहः ॥ ७४ ॥ मां सराक्षीठृल मुग्ध 
त्रिजयममिटपंछेवयामास शंमु्ूल्या मन्मोटिमाटां सदशनवशतीमक्षपातानिजित्य । गौयै- 
प्यानदृ्टीजितनसनवभस्तन्वि दोषा तदित्थं शीपणां सेव वन्ध्या मम नवतिरमूष्ोचना- 
नामशीतिः ॥ ७९ ॥ प्रचेकं दिक्पतीशानिटतपनवमन्पत्ततस्वं यथा मूरश्रौषीस्ं यथा च 
स्वरपहितटपतनमरनागानतानात् । छृप्णन्यस्तान्यमोटीक्षणवदवसरे सा च सा च मरसादाच्छी- 
पणां रोप वन्ध्या नव नवतिरमृष्छोचनानामशीतिः ॥ ७६ ॥ इन्द्राद्या रोकपाला हरिवि- 
धुतपना नागविद्याधराद्या द्वप्याः सर्वेऽपि दैवाः प्रिय तव वरदः कोऽस्ति वन्द्यो गरीयान् । 
श्रुता वाचं प्रियाया इति दशमुखतः प्राह वाक्यं दशास्यः शृढी शेभुः पिनाकी शिवभव- 
पशुपाः राव शश्च मर्गः ॥ ५७ ॥ 

प्रहेटिकाः । 
अपदो दूरगामी च पराक्षरो न च पण्डितः । अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति म 

पण्डितः ॥ १ ॥ वने जाता बने यक्ता वने तिष्ठति निलः । पण्यस्री नतुसावेश्यायो 
म ~ 

(७०, ७१) कुवत कुर्ते करोति कुरुतः कु्न्यरंकुकते' इति समस्या. (५२, ४३, ७४) पूच्त्र कुपपय्कं 
तदुपरि नगगी तत्र गङ्गाप्रवाह" दति समस्या. (७५) क्षीपीणां मेव वन्ध्या मम॒नव्रतिरम्टोचनानामशीतिः' 
दति समस्या. (७६) शीरपाणां शेष वन्ध्या तव॒ नवतिरमृषोचनानामञ्ञीतिः इति समस्या. (५५८) शटी 
रामः पिनाकी शिवमवपश्पाः शवं दरा मर्गः" इति समला. | 

(१) ठेखपत्रम्. 
५ -- नन न = नभ 
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१. १९२० इति संख्या. २ सहसरिरसो द्विसदखाक्षस्य स्वमा प्रति गरीगिगीरदयतक्रीरोपन्यासः. 
२ अर्ये काष्टस्पेणोखन्ना. ४ उदके. ५ मृत्यं द्त्वा मोग्या स्वी. गणिका यथा द्रव्यदानेन भोग्या 
तेययमपीलयथः. 
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जान्नाति सर पण्डितः ॥ २ ॥ गोपो नैव गोपारख्िंशृटी नैव शंकरः । चक्रपाणिः स 
नो विष्णुर्यो जानाति स पण्डितः ॥ ३ ॥ उच्छिष्टं दिवनिमोल्यं वमनं शावकरषटम् । 
ककविष्ठासमुत्यन्नः प्चतेऽतिपवित्रकाः ॥ ४ ॥ अनेकर्षिरं वाद्यं कान्तं च ऋषिसंक्ञितम् ) 
चक्रिणा च सदाराध्यं यो जानाति म पण्डितः ॥ ९॥ वने वस्रति को वीरो योऽस्थि- 
मांसविवनितः । अपिवत्कुरुते कार्य कार्यं छता वनं. गतः ॥ ९ ॥ रविना शरिङकुन्दाभा 
तापहारी जगत्मिया । वधते वनसद्घेन न तापी यमुनापि न ॥ ७ ॥ तैरण्यालिङ्गितः कण्ठे 
निरम्बस्थलमाश्रितः । गुणां संनिधानेऽपि कः कनति मुहुर्मुहुः ॥ ८ ॥ अवरोक्य 
स्तनौ वध्वा गुजाफटविभूषितौ । निःश्वस्य रोदितुं टरा कुतो व्याधकुटुम्बिनी ॥ ९ ॥ 
आपाण्डु पीनकटिनं वतुं पुमनोहरम् । करराछृप्यतेऽलयर्थं कि शरैदेरपि सस्छहम् ॥ १० ॥ 
एकचकषुमै काकोऽयं बिलमिच्छन्न पन्तगः । क्षीयते वते चैव न समुद्रो न चन्द्रमाः 
॥ ११ ॥ छत्रधारी न राजाप्तौ जटाधारी न चेश्वरः । सृष्टिकती न स॒ ब्रह्मा चिद्रकती न 
तस्करः ॥ १२ ॥ अस्थि नास्ति रिरो नास्ति बाहुरस्ति निरङ्टिः। नास्ति पादष्टयं 
गादमङ्खमारिङ्गति खयम् ॥ १३ ॥ अम्ति ओवा रिरो नास्ति हौ मजो करवर्जितौ । 
सीताहरणसामर्थ्यो न रामा न च रावणः ॥ १४ ॥ मरनारीममुतपन्ना सा खी देहविव- 
भिता । अमुखी कुरुते शब्दं जातमात्रा विनश्यति ॥ १९ ॥ दनै्हीनः रिलाभक्षी 
निर्जीवो बहमाषकः । गुणस्युतिसमृद्धोऽपि परपादेन गच्छति ॥ १६॥ न तम्यादिने 
त्यान्तो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति । तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद ॥ १७ ॥ 
य एवादिः स एवान्तो मध्ये भवति मध्यमः । य॒एतन्नामिजानीयान्तृणमात्रं न वत्ति सः 
॥ १८ ॥ पवेताग्रे रथो याति मृमो तिष्ठति सारथिः } चलते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति 

~ ~~ ~~~ ---=~" ~~~" -- --- ~ ^~ ~~~ ~~ ~न ८ 9० [11 

(२) नीका. (२) महोक्षः. (४) दग्धं गङ्गा मधु पद्यम्बरं पिप्पलश्च, (५) वल्मीकम्. (६) कुलाखदोरक 

(७) तक्रम्. (८) कला. (९) शबरी पूत्रजायायाः स्तनौ गुभ्राफलाटंकृती टटा कुतो निःश्वस्य रु 

तेद. यतो मत्पुत्र एतामनुरक्तस्तथा क्षीणतां गतो यथा गन्नान्विनिहन्य तद्रण्डस्थलमृक्ताफलषहः स्तनौ 
व्रिभूषयितु नालम्, अतो निःप्रयासटभ्यैरीजनाफटविमुप्रयति. क्षिणे च सति पुत्र तदजितधननिवाह्यग्रत्तिकरस्य 

सवैस्यापि कुटुम्बस्य जीवितसदेहः. अतो व्याधकुटुम्बिनी दुःखानिःधस्य रोदितु सा. (११) पक्रषिल्वफलं 
कृचयुगटं च. (११) सूचिका. (१५) १, (१३, १४) क्न्नुकः, (१५) छोटिका. (१६) उपानत् 

(१७) नयनम्. (१८) यवसम् 
ज म ण " - ~~ - ~~~ ~~ ------- ----~ ~~~ ~~ ~ या त का ० -9-- ण ण = ^ ~ (५०१५ 

१ धनुनां पतित्वात्पाखकः. २ तप्तत्रिशसराङ्धिततात्तनिदवान्. ३ बाहौ तप्तचक्राद्गिततात्तच्िहवाम्, 

४ बिलम्. ५ वकार आदो यस्य. ६ ककारोत्न्ते यस्य. ७ सर्पेण. ८ रविरिति महारषभाषायां 
मन्थानदण्डस्य नाम. ९ कुम्भः कूपसगेवरादा जटेन भत्वा रिरस्यारोपणममत्रे तरुण्या हस्ताभ्यामारिङ्गयते 

भतीपि तरुण्या सोक्ण्टमाटिङ्गयते. १० कुम्भो नितम्बस्थाने ग्यते. भर्तापि नितम्बस्थाने गहयप्रेशे 
तिष्टेत्. ११ कुम्भो गुरूणां वरद्घटानामुपगुपविदय कृजति वरद्वडायते. भतीपि गृरूणां मातपिदशवश्रश्वश्च- 
रजनानामग्रे लियं कामग्रते. १२ शब्दं करोति, १२३ नामिकाचू्णनिक्षिपणाधं बद्रपि प्रिय्रत इति प्रसिद्धि 
१४ अद्ुष्टमध्यमाङ्गरटा. 

। ॥ 
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॥ १९ ॥ यामं च वर्ुहाकारं पनाम चतुरक्षरम् । शकारादि मकारान्तं यो जानाति, स 
पण्डितः ॥ २० ॥ अधचन्द्रवदाकारं सखीनामाथ च त्यक्षरम् । नकारादि रिकारान्तं यो 
जानाति मन पण्डितः ॥ २१॥ अष्टपादश्चतुःकर्णो द्विमुखी द्विमुखस्तथा । राजहारे 
पेद्रोरो न च देवो न राक्षसतः ॥ २२ ॥ वृकषस्याम्रे फलं चं फटाम्रे दक्ष एव च । 
अकारादि सकारान्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ २६ ॥ चतुमुखो न च बह्मा षारूढो 
न करः । निर्जीवी च निराहार अजस धान्यभक्षणम् ॥ २४ ॥ ष्णमुखी न माजरी 
द्विजिह्वा न च सर्पिणी | पञ्चमर्ता न पाजाटी यो जानाति प पण्डितः ॥ २९ ॥ अपूर्वो 

ऽयं मया दृष्टः कान्तः कमल्रोचने । शोऽन्तरं यो विजानाति म॒ विद्धान्नात्र रायः ॥९६॥ 
पवेताम्रे रथारूढो भूमो तिष्ठति सारथिः । चक्रवद्रमते थ्वी तस्याहं कुटवाङिका ॥२५॥ 
अधचन्द्रसमायुक्तं पनाम चतुरक्षरम् । ककारादि लकारान्तमिह जानाति पण्डितः ॥ २८ ॥ 
अनुनेतुं मानिन्या दयितश्चरणे सरागचरणायाः । यावत्पतितः स॒ तया तत्क्षणमवधीरितः 
कस्मात् ॥ २९ ॥ गीला किभपि व्याधः शुङ्ग जग्राह ॒तरुणहरिणस्य । तमथ समीक्ष्यो- 
दयतकरमेणीमपि टञ्निता व्याधी ॥ ६० ॥ काचिन्प्रगाक्षी मियविप्रयोगे निश्ीथिनी- 
पारमपारयन्ती । आगातुमादाय करेण वीणामुद्रीवमारोक्य शनेरहापीत् ॥ ६१ ॥ सद।- 
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रिमध्यापि न वैरियुक्ता नितान्तरक्तापि सितेर्वं नित्यम् । यथाक्तवादिन्यपि नेव दूती का 
नाम कन्तेति निवेदयाशु ॥ ६२॥ वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजछिनेत्रधारी न च 
शुट्पाणिः । तगखरधारी न च सिद्धयोगी नं च बिभ्रन्न प्रटो न मेघः ॥ ३६॥ 
(१९, २०, २१, २२) १. (२३) अननस. (२४) १. (५) टेखनी. (२६) अशोकः. (२७) कुम्भकारस्य. 
(८) १. (९) गजस्वला यतः. (३०) व्याधः किमप्युत गीतं गीला गीतविमृचितविटीनचित्तस्य तरुणह- 
रिणस्य ग्गं जग्राह. कमथम्. यतो मद्रीतमुखितस्त्वं याचकस्य म ददं शिरो दानं देहीति. अथ तं च हरिणं 

हिरोदानायोयतकरे समीक्ष्य तनागां हग्णीमपि पल्युभक्तया निजरितेदानायोदयतक्रगं समीक्ष्य ध्माथैचारिणी 
व्याधी रञ्जिता. केन हेतुना. यतोऽयं हरिणो दाता, दयं च हरिणी पतिभक्ता दातजायरा, मत्ान्तस्त॒ 

याचकः. अहं च य्राचक्रजाया. त्ररमेते पशवो न वयं मनुष्याः. दयभिप्रेय टज्जितेति प्रथमोऽथः ॥ अथवा 

व्याधजायायाः पृपरिणीतपुरुपो परतः स च वरियमानः सग्रहीतो द्वितीयः प्रषः. तं च विलोक्य चिन्तित. 
वती. यतो निजकान्तविगरोगासहिप्णुः दविरोदानायोदयतक्रा प्रतिभक्ता वरभियं हरिणी. अहं च परिणीर्तप्रय- 
मरणेऽपि जीविता सगरहीतमकका चामती मानुपी. इति टज्जितेति द्वितीयो ॥ अथवा शति चिन्तितं तया, 
यतो येन कणेन गीतं श्रुतं तस्य दातुः करणस्य परो याच्जप्रे कगे न प्रसारितो व्यापेन, नीरसक्रटिनकटिटस्य 
गृहस्य तु पुरः प्रसारित श्यनुचितं कृतं मृटेन. कृतेऽप्यनौचिले स्तयं सगगरृधपति्गीतरसन्ञोऽकृतपाज्विचागः 

स्वमतरकरपणं याचक जानन्निजङिरोदानायोदयतकरो जातः. अतो व्याधी तं हरिणं चतुरं ज्ञाता तं च व्याधं 
मृखेज्ञातेणीं चतादृशचतुरपतिपलीलेन सुभगां संभाव्य टज्जितैति ठर्तायोऽर्थः. (३१) यतोऽयं गीतपरियो 
मगा सगो मत्युक्तं गीतमाक्णयितुं चन्द्राच्ेदवतेत्तदा चन्द्रो निःकठङ्कः स्यात्. तेन मन्पुखसाम्यं च 
रमेत. प्रियिप्रयोगे च संतापकये मे हिमायुः. अतोऽस्य शत्रोशवन्दरमसो मन्मुखसाम्यं मा भूदियाश्ष- 
येन वीणापहासीदियथैः, (३२) सारिका. (३३) नारिकिरफटम्. 

= ~ भ 0 जन् ०५० १०००७००००७० क 

१ अद्भूतम्. > ग्किगो मध्ये यस्याः, २ सकारेणेता यक्ता. ४ ककारोऽन्ते यस्याः. 



[भ०४ ` महेखिकाः-अपहुतयः । २९, 

दृक्षाममवापी न च पक्षिजातित्रणं च शय्या न च राजयोगी । पवर्णकायो न च हैमधातु 
पश्च नान्नान च राजपुत्रः ॥ ३४ ॥ चक्री त्रिशुरी न हरो न विष्णुमहान्बलिष्ठो न 
च भीमसेनः । खच्छन्दचारी दृपतिने योगी सीतावियोगी न च रामचन्द्रः ॥ ६९ ॥ आयेन 
हीना जछ्धावदस्यं मध्येन हीनं भवि वर्णनीयम् । अन्तेन हीनं ध्वनते शरीरं हेमाभिध 

स॒ श्रियमातनोतु ॥ ६६ ॥ सवेखापहरो न दस्युकुटजः खटङ्गभन्रेश्वरो दोषानिष्टकरो न 

धर्मनिरतः कीलालपो नापुरः । नृणां ्टपलादानो न पिशुनः शीघ्रंगमो नो हयः शश्वदरा- 
त्रिचरो न र्षप्गणः कोऽयं रचि ब्रूहि मे ॥ ३७ ॥ स्रवछापहरो न तस्करगणो रक्षी 
न रक्तादानः सर्पो नैव बिलेदायोऽखिटनिशाचारी न मृतोऽपि च । अन्तथानपटुने सिद्ध- 
पुरुषो नाप्याशुगो मारुतस्तीक्ष्णास्यो न तु सायकस्तमिह ये जाननिति ते पण्डिताः ॥३८॥ 
जाता दुक जयान पितरं हापि शुद्धा पनः स्री चैषा वनिता पितैव सततं विश्वस्य 
या जीवनम् । सङ्खं प्राप्य पितामहेन जनकं प्रासूत या कन्यका सा स्वरपि वन्दिता क्षि 
तितटे सा नाम का नायिका ॥ ३९ ॥ 

अपहुतयः । 
वदती जारडत्तानं पलयौ धृती सलीधिया । पति उद्धा मलि ततः मबुदास्मी्यपूर- 

यत् ॥ १ ॥ रचिरखरवणपदा रसमाववती जगन्मनो हरति । तत्कि तरुणी नहि नहि 
वाणी बाणस्य मधुरशीटस्य ॥ २ ॥ सीत्कारं शिक्षयति व्रणयत्यधरं तनोति रोमाचम् । 

नागरिकः कि मिदितो नहि नहि सजि देमनः पवनः ॥ ६ ॥ कटे पयोधराणार्मपतितया 
भेव हाक्यते स्थातुम् । उत्कण्ठितामि बाग नहि नदि पमि पिच्छिरः पन्थाः॥ ४॥ 
प्रहरति न पश्चबाणः केवटमनले निमेपोऽपि । वर्षति परं न देवः क्षणदायी विप्रयोगं ते 

॥ ९ ॥ मधुरखना दृतोणा मण्याभरणा मुशोभना भरती । मत्कन्धोचितदण्डा भिक्षो 
दयितासि कि नमे वीणा ॥ ६ ॥ शगी भिनत्ति निद्रां तद्पं न जहाति निष्ठुरं दति। 
चतरे कि प्राणेशो नहि नहि सखि म्कुणन्रातः ॥ ७॥ आद ग्रहीतपाणिः पश्रादारूढन- 

घनकटिभागा । नखमुखटालनपुखदा सा कि रामाम्ति नेव मोः पौमा ॥ < ॥ नाथ विटोकय 

मर्धः नहि नहि पापं तवातिपुण्यायाः | नहि कथयामि पयोधरमपसारय कब्ुकौमृरमः 

॥ ९ ॥ पश्चदकश्शीरजनिपमा तारामणिभूपणापि कोकिट्वाकृ । चन्द्रमा गतवप्नना हस्त- 

गृताखीनमे वीणा ॥ १० ॥ नाथ मनररो द्यति तुरगाननवक्षपतः कर्थं दृत्यम् । नहि 
जाणत म + म न = ज ~ ~~~ ~ ~ -- "~^ ~ ~~~ +~ ~ [री ५५५८४०५५. 

(३४) आम्रः. (३२५) वृषमः, (३९) कर्जः, (३५, ३<) मत्कुणः. (३९) ! 
"-- -- +~ ~~~ ~~ 

१ हेमन्तसंबन्धी. २ पति विना; क्ष) पतनाभप्रेन, ३ पर्किलः. ४ प्रतोणौदिदशः; (पक्ष) धृतो- 

णावल्ना, ५ रोमना दन्ता यस्याः सा; (यक्ष) दस्तिदन्तनिर्मिताटंकरार्वती. ९ अनुरक्तः; (पक्ष) रक्तवणैः, 

७ कण्डुः. ८ अम्बुदम्; (पक्ष) मेभ पापम्. मेधम् ; (पक्षे) स्तनम्. १० भे उरः" इति पदेः. 



२९२९ सुमाषितरतमाण्डागारम् । भ०४| 

कथयामि कलापिनमिह पुखटापी म्रिये कोऽस्ति ॥ {१ ॥ अक्षरमेत्रीमाजः साकारस्य 
चारुधृत्तस्य | कि वमो सखि यूनो नहि नहि सखि पद्यबन्धस्य ॥ १२ ॥ इह परोऽनि- 
लकम्पितविग्रहा मिति का न वनस्पतिना छता । स्मरि कि सखि कान्तरतोत्सवं न हि 
व्रनागमरीतिरुदाहता ॥ १३ ॥ तन्वी चारूपयोधरा सुवदना श्यामा मनोहारिणी नीता 
निष्करुणेन केनचिदहो देशान्तरादागता । उत्सङ्खोचितया तया रहितया किं जीवनं प्रेक्षे 
भिक्षो ते दयितारित वि नहि नहि प्राणप्रिया तुम्बिका ॥ १४ ॥ या पीणिग्रहखाडिता 
सुसरला तन्वी सुवंशोक्रवा गौरी स्पश॑पुखावहा गुणवती नित्यं मनोहारिणी । सता केनापि 
हता तया विरहितो गन्त न शक्तोऽस्म्यहं रे मिक्षो तव कामिनी नहि नहि भराणप्निया 
यष्टिका ॥ १९ ॥ 

[1 

कूटानि । 
"केशवं पतितं दष्ट द्रोणो हषेमुपागतः। स्दनि कौाः स्वैहा केक्ठाव कथं 

गतः ॥ १ ॥ पानीयं पातुमिच्छामि लत्तः कमख्टोचने । यदि दास्यति नेच्छामि नो 
दास्यमि पिबाम्यहम् ॥ २ ॥ "विषं मुड़ महारान स्वजनैः परिवारितः । विना केनं विना 

यां कष्णाजिनमकण्टकम् ॥ ३ ॥ अजेनस्य ट्म बाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः | 
सीदन्ति मम गात्राणि मीपिमामे गवादूव ॥४॥ यस्य पष्ठी चतुर्थी च विहस्य च 
विहाय च । अहं कथं द्वितीया स्याद्ितीया स्यामहं कथम् ॥ ५ ॥ समरे हेमरेखाङ्क 
बाणे मुञ्चति राघवे । सरावणोऽपि मुमुचे मध्येरीतिधरं शरम् ॥ ६ ॥ रिंरीपितपदष्न्हा 
मीपिाकषितकरद्यया । अभृदयक्तम्तनी नारी कथमेतद्रविष्यति ॥ ७ ॥ पधणेस्य सविणेस्य 
धर्णस्य च जानकि । प्रपिता तव रामण सुवणेस्य च मुद्रिका ॥ ८॥ निश्रितं कपरः 
कोऽपि न कडीनः समे मतिः । सवेथा सुरसवद्धं कव्यं यो नाभिनन्दति ॥ ९॥ येनाकारि 

१ समीपे स्थातुं योग्यया; (पक्ष) अदरमागेदं योग्यया. २ व्रिवाहः; पक्ष) पाणे धारणम्. ३ कुलम; 
(पक्ष) वेणुः. ४ जले. ५ मृतकम्. € कृष्णक्राकः., ४ शृगालाः, ८ यदि दासी असि नेच्छामि 
नो दास्ती असि तदा पिवाम्यहमिति प्रदच्छेदःः ° विगतः पकारो यस्मात. १० ककारेण विना. ११ न- 

कारद्रयरहितम्. १२ कष्णाजिमम्. अचर ककार-पक्रार-नक्राराणां निष्कसने ऋ आनि अम् इति स्थिते स- 
धौ कृते नान्यम्. १३ रक्ुरहितम्. १४ माघमा क्रकटी प्रोक्ता तदपयानि मेगवाः उद्युक्तः क 

स्या अपयानि यथा जन्मसमये तस्या अद्रानि विदाय बहियानिति तद्रदिमे बाणा ममाङ्गानि विदारयन्ती 
१५ सहर्ध्पिणी. १६ मध्यभागे रीतिः पित्तटं तद्रिरिषम् ; (पक्ष) मध्ये रीकारतिशिष्टं शरम्. ररीरमिदय्ः. 
१७ अधस्ताहारणि शिखा. १८ नापा दारू स्थितम्” १९ उज्ज्वसरव्णंस्य. २० शोभना 

वरणा नामाक्षराणि यत्र तस्य. २१ अशीतिरत्तिकापरिमितस्य. २२ काश्वनस्य. २६३ सुरया सहितः. 

मद्यप इव्यथः; (पक्षे) सः सुरः इति परच्छेदे सुते देवः. २४ सतकुटप्रमूतः; (पक्षि) कौ रीनः. २५ समे 

साधो अमतिः. श्रद्रारहित इति यावत्; (पक्ष) समे विष्णौ मतिर्यस्य सः. २६ दोभनरसविशिष्टं बद्रं रचि- 

तम्; (क्षे) असुः संबद्धं युक्तम्. २७ कविक्रतिम्; क्ष) श॒क्रम्. 



[प्र ०४ कूटानि । २९१ 

परामूतिर्दिननायकपूनवे । यद्ोजरात्ममवाकान्तं तन्मह श्रेयसेऽस्तु वः ॥ १० ॥ विजिती. 
त्ममवद्रेषिगुरुपादहतो जनः । हिमाप्हामित्रपेम्यापतं व्योमाभिनन्दति ॥ ११ ॥ श्षंकरं प- 
तितं दषटर वती हपैनिभरा। रुरुदुः पन्नगाः सरव हा हा शंकर शंकर ॥ १२॥ हनूमति ईतारामे 
वानरा हपनिराः । रुदन्त राक्षमाः स्व हाहाराम हताः हताः ॥१३॥ विरीजराजपत्रारव- 
न्नाम चतुरक्षरम् । पूवं तव शत्रूणां परार्थं तव संगरे ॥ १४ ॥ भदू जनपदाः शिव- 
शृहाश्चतुप्पथाः । परमदा; केशजूिन्यो भविप्यनति कटो युगे ॥ १५ ॥ कुन्दकुजममू 
पर्य सरसीरुहटोचने । अमुना कुन्दकुञज्ञन सखि मे किं प्रयोजनम् ॥ १६ ॥ राजन्कमल- 
रक्ष तत्ते भवतु चाक्षयम् । आम्नादयति यद्रूपं करेणुः करेधिना ॥ १७ ॥ सतैनमण्ड- 
लमाभ्रिल्य नखस्य वरयोषिताम् । कदाकणेयते गीतं रमया मह रङ्गरार् ॥ १८ ॥ 
ना विशतिः खीणां स्लानाथं सरयूं गता । विदातिः पुनरायाता एको स्याप्रेण भक्षितः 
॥ १९ ॥ ' चरेढोक्ये नोपमेतस्याः ससे किमिति मापे । अनन्तरा सा नादिवौ न तृती- 
येति मे मतिः ॥ २० ॥ रणौलंृता कन्या हेमाटकारवभिता । सर कन्या विधवा नाता 
गृहे रोदिति तत्पतिः ॥ २१ ॥ अहं च लं च राजेन्द्र॒ टोफनाथावुमावपि । बहू्रीहिरहं 
राजग्पष्ठीतत्परपो मवान् ॥ २२ ॥ अपः िबिन्मपापाटीमनुरक्तो विदोकयन् । अगस्य 
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१ पराजयः; (पक्षे) परा उल्टा मृतिरश्यम्. २ कर्णाय मुप्रीवाय पमायच. ३ गाघरायन्ते तेगो- 

पास्तेप्रामात्मभवरा गोपिकास्तासां कान्तं मनोहगम्. अथ च गोत्रायाः प्रश्व्या आत्मभवा सीतासा क्रान्ता यस्य 
तत्. अथ च गोत्रस्य हिमालगयस्यात्ममवा पावती सा कान्ता यस्य तेत. ४ कृष्णाय्यं रमाद्यै रित्यं च, 
५ विना गरुडेनाम्रुताहरणसमगरे जित इन्द्रस्तदातमवोऽजुनस्तेपी कणैस्तदुरः पिता सूथस्तत्पाद हृतस्तक्किरण- 
संतप्तः, हिमापहो ऽप्निस्तदमित्रं पानीयं तद्भगे मेघः सूधकिरणसंतपतौ जनो मघाच्छन्नमाकाश्ममिनन्द तीति ता- 
त्पयौथेः. ६ प्रष्टचन्दनम्. ७ पवतवासिनी स्री, मिष्ठी. < हते आरामे. रत्रणस्योयाने दाद्िति पती- 
यथः. . ९ वयः पक्षिणस्तेषां राजा गरुटस्तद्राजा विष्णुस्तदयुत्रो मदनस्तदरिः विवस्तस्य चतुगक्षग नाम भ्रु 

्युंजयः' दति. तत्पूवरोधं प्ल्युरिति संगरे तवर शत्रणाम्. उत्तरां जय दति तव. १० "अमन रिवो वेदो 
ब्राह्मणश्च चतुष्पथः । केशो भग इति प्रोक्तः शूलो विक्रय उच्यते" इति. ११ मुक्रारर्दितेन. मृकुन्दकुे- 
नेति यत्त. १२ करेणुः करणैर्विना ककरररेफ-णकारविना यदरुपमासादयति प्राप्रोति तत्तेऽक्षयं भवत्वियन्व- 
पः, उक्तय्यन्ननव्रयगहितम् अ ए रः" इति स्वगच्रयम्. तत्र अण इयत्र ब्द ए उः इत्र आयादेशे आयुः" 

इति सिद्धम्, १३ खस्याक्राशस्य मण्डलमाध्िय टे कद मधमा स्वन गमिं मा कुरु. यतो रद्गराडङनाधो 
रमया सह् वरयोषितां गीतपाकरणय्त दरयन्वयः. १४ एकोना उति विंरतेर्विरोषणेन विरोधः. एकरौ ना नर; 
इति पद्च्छेदेन परिहारः. १५ कथित्स्नागिकां स्तीति. तं प्रति अन्यः प्रतिभापते. दे मखे एतस्याक्षेठोक्ये 
उपमा नास्तीति क्रिमिति कुतो भाषे. ग्रतः सा उपमेव अनन्ता मध्यवणरहिता. उमेति यावत्. अथवा तैव 
उमा अनादिः आयवरणरहिता. मा ठक्ष्मीरिति यावत्. उपमा उप्मानमस्तीति भावः, ठतीया नास्तीतिमे बु- 
द्विः. १९ सूषटुवर्णेन कान्त्यांकृता, १५ विदरुदिययः. १८ विव्रिा धवाः पतयो यस्या सा. जारिणी- 
दथः. १९ (वह्रीहिपक्षे) लोका जना नाथाः स्रामिनो यस्यवेरिधोऽदम्. याचकलात्. (षष्टीतलपुरुषपक्ि) 
लोकानां जनानां नाथ एवंत्िथस्तम्. गजलेन पाटकलात्. २० समुद्रमपि करे नुटुकयतो मुनेः साम्य 
मम चेत्स्यात्तहिं इटिति वरटुरान्त्यभावाचिग्मेनां पद्यामीति पान्यामिप्रायः. यदि चतुरः सागराः संनिहिताः 

पयुस्तदानवरतं जठधारं विषृजन्तीं चिगमेतदशंनपुखमनुभवेयमिति प्रपापाल्यमिप्रायः. 
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चिन्तयामास चतुरः सापि सागरान् ॥ २६॥ वक्ष मैन्तमपि श्रीं मनः सान्तं न प्यति ` 
किं चित्रं लोकजनकं वाकौन्ता नेलकोन्तकम् ॥ २४ ॥ अर्धरात्रे दिनस्यार्धे अधेचनद्रेऽपै 
भास्करे । रावणेन हता सीता दृष्णपक्षे पिता्टमी ॥ २५ ॥ शमीगभ॑स्य यो गर्मसतस्य 
गर्भस्य यो रिपुः । रिुगर्भस्य यो मती स्मे विष्णुः ममीदतु ॥ २६ ॥ कैहमस्ि गुहा- 
वक्ति मरभनेऽमुष्मिचिमृत्तरम् । कथमुक्तं न जानापि कदथेयपि यत्ससि ॥ २७ ॥ विहं- 
गा वाहनं येषां त्रिकैचधरपाणयः । पपारप्तहिता देवाः मदा तिष्ठन्तु ते गृहे ॥ २८ ॥ 

दां न खलु कतम्यमिति पित्रा नियोजितः । तदेव रासं छृतवान्पितुराज्ञा न ठद्धिता॥२९॥ 
कामे धाव्य मे पादाविति मत्री निवेदिता । न॑ तया धावितौ पादौ भ्राज्ञा न रङ्किता 

॥१०॥ देनो मया दष्टो वारिर्ीरिणमस्तके । भक्षयिलवार्कपणीनि विष" पीत्वा क्यं गतः 
॥ ३१ ॥ कुभारमंमवं षट रघुवंशे मनोऽदधत् । राक्षपतानां कुटश्रेष्ठो रामो राजीवलोचनः 

॥ ६९ ॥ विर्मैयवनमारगेण गच्छन्तौ पितं मया । हरेः कलं ददौयतां परयेत्यक्ते न 
ट्रस्यते ॥ ६३ ॥ विनायकपतेः शघरुस्तम्य नीम पडक्षरम् । पूर्धि तव राजेन्द्र॒ र्तरार्ध तु 
वैरिणाम् ॥ १४ ॥ कोर्कृतिरपारेवो मोरोहंमो जरोदरी । कंसारिरत्तीटो बो वाघ 
मूकलोऽवतु ॥ ६५ ॥ रीमरा मेऽतिरामिऽतिरमे रामे मनोरमे । सरह्नामतन्तुल्यं रामनाम 
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१ न वियतेऽन्तो प्रस्य तत्; (पक्ष) नक्रारान्तम्. २ अन्तेन सहितम्; (पक्षे) सक्ागन्तम्. ३ क- 

कारोऽन्ते यस्याः; (पक्ष) कान्ता समर्णी. ४ अक्रस्य दुःखस्यन्तकरं नादकम् ; (पक्ष) ककायन्तं न भवतीति 
तत. सान्ते मनो नान्तं ब्रह्म न पयतीति युक्तमेव, परं स्वये कान्ता वाक अकरान्तकमपि ठोकजनकलता- 
त्कान्तं ब्रह्म नैतीति चित्रमिति भावः. ५ कृष्णपक्षे यर्म तस्य दिनस्यार्धे राव्रणेन सीता हता. किलक्ष- 
णाष्टमी. अषराज्रे मिता. प° कि० अधचन्दरे. किमुत ऽ्थचन्द्र. अर्थं माः करोति अ्पभा्कगस्तस्मिन्. 
६, ५. { < विः गरुः, हंसः, गो वृषभः. ९ व्रिगृठः; कम्बुः, चक्रम्. १० पार्वती, सावित्री, 
लक्ष्मीः. ११ न््िनातीति नखटु नखच्छेद्कम्. १२ नतया नम्रीभूतया. १३ हे देवर अजश्छगः. 

१८ सेतुः. १५ पानीयम्. १६ वामः. १५७, १८ १ १९ वीनां परक्षिणां नायकौ गरूडस्तस्य परति 

विष्णुस्तस्य. २० द्हिरण्यकरिपुः” इवर्थः. २१ हिरण्यं सुवर्णम्. २२ करिपुस्त्पम्. तव शत्रवो 
निद्िस्ता भव्रन्तिति मावः. २२ कसारिः श्रीकृष्णो वों गृष्मानवतु रक्षत, कथभृतः कंसारिः. करोलाङ़्ति 

कोटस्य सूक्रगस्य रूपं यस्य सः. पु* ०, अपोवः, अपार संसारे अवति रक्षति तथा. यद्रा अपरे समर 
वसतीति सः. क्षीरसमुद्रशाीयथः. पु° °. मोरोहसः मायाः ठक्ष्याः उरो वक्षस्तच हंस इव हंसः. पुर 

क०, जलोदरी. जले उदके उदरं ग्रह यस्यास्तीति सः. पु° क०. आत्तटीटः. आत्ता अङ्गीकृता रीरा 

व्रिखासो येन सः. प° क०. वाघलः. वा निश्वरेन अधं टुनातीति सः. पु क०. भृकलः. भुवं कटयति उद्ध- 

र्ति सः. २४ हे वरानने अहं रामे अतिरमे. कथंमूते रमे- अतिरामे, अतिक्रान्ता रामा रेनासौ तस्मि- 
ञरृद्धे ब्रह्मणि. प° क०. मनोरमे, मनो रमयतीति तस्मिन्. कथंभूतः अहम्, रामगः रम एव र 
द्रव्यं यस्य सः. यतः कारणान्मे मम सहखनामभिस्तुल्यं रामनाम अत इति कारणात् ॥ अथवा अहं रामे 
भतिएमे. कथमूते रामे. वनने वरमाननं गरस्यासौ तस्विन्. उत पार्याः संबोधनं वा. कथेमूतं रम- 
नाम. सहष्नामतत्. सदघनाम तने तीति सदृश्चनामतत्. 'प्मन्ते योगिनो यत्र परानन्दे चिदात्मनि । 
भता गमपदेनासौं परं ब्रह्माभिधीयते ।# इति. 
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वरानने ॥ ३१ ॥ थथा नयति कलापं नगं गानप्रखती । तथा नयति कैलासं न गङ्ख न 
रखती ॥ २७ ॥ मोमारामममादन्हरे हयागदलनंभषः । यस्येतानि न विद्यन्ते स॒ याति प- 
रमां गतिम् ॥ ६८ ॥ तातेन कथितं पुत्र छेखं ट्ख ममाज्ञया । तै तेन ङितो ठेखः पि- 
तराज्ञा न छोपिता ॥ ३९ ॥ वीसनावाघुदेव स्य वापितं मुवनत्रयम् । पर्भूतनिवापीनां 
वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ४० ॥ अंत्रिोचनसंमृतज्योतिरु्रममापिमिः । सदशं शोभतेऽलर्थ 
भूपाल तव चेष्टितम् ॥ ४१ ॥ मुद्रदाटी श्तव्याटी कवीन्द्रवितुषा कथम् । भक्तवष्ठम- 
संयोगाजाता विगतकञ्ुकी ॥ ४२ ॥ प्राप्न्रादधिप्णुधामाप्य विर्षमाश्वः करोत्ययम् । निद्र 
ह भा, र (+र 4 ५; 

सलपणोनां पलायनपरायणम् ॥ ४३ ॥ फति ते कबरीभारः सनःङ्गासियेऽति' ° नी- 
> 3.८ ~ {^ म । * 0 

ल्लात् । भर्वति च कटापवचान्निजरमेव्थंः कथं न स्यात् ॥ ४४ ॥ यामि विग्रवम्युदिते 
पनरेप्यामीति यदुदितं भवता । जानार््युदन्तमेतं नेदं ततेन मुधवधूः ॥ ४4 ॥ अधुना 
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मधुकरपतिना गितो ऽप्यंपकारदपती येन । त्रातः प पाल्येचां विरगतविकारो विनायको 
रक्ष्याः ॥ ४६ ॥ उर्परिगतं हि सवण हवा करतो ददाप्नि रन्त मे | धन्यः सरोजयु- 

१ गानसरस्वती गधा कलाम नगं नयति तथान गङ्गा न सरस्वती प्रापयति. २ मोहः माया गगः मदः 
मलः मानं दम्भः द्रेषः इति प्रधमा्धक्षिरनुक्रमेण ग्रहणम्. ३ नतेन नम्रीभितेन. ४ है वासन वासयतीति 
वासनस्तस्य सवद. लं भुवनत्रयं अव गक्ष पाटय. कथमत भुवनत्रयम्. सर्वरभृतनिवामि. सत्रीणि मृतानि 
निवसन्त्यस्मिस्तत्. हे असुदेव प्रणिश्वर इनां कामादीनां वासितं स्य अन्तं कुर. दै वासृदेवते तुभ्यं नमः 
अस्तु ॥ अथवा अस्तुत न स्तौतीति अस्तुत् तस्मे स्तोतुमदक्याय. वसुभिर्दीव्यतीति वासुदेवः तस्य संबु 
द्रौ हे वासुदेव, अधवा वसुदेवक्षष्दितं शुद्धं सलं तचरभवेौ वसुदे वस्तस्य सेवुद्धा ते तुभ्यं नमः अस्तु. असू- 
न्ददातीति अमुदैवः- यद्रा असूनां देवः अमुदैवः. हे असदेव ॥ गणेदपक्षे-े सर्वभृतनिवासीन सवभत: सह 
निवासकरारी रुढः स इनः पिदघ्वासस्वामी यस्येति तथेक्तस्तथा. टे अम्बामुद् अम्बा पावती माता त्य सुखं 
ददाति तथोक्तः. हे पवेतीनन्दनेयधः. तथा हे इव इं महीं वाति भक्ताननुग्रहीलुं प्राप्रोतीति तत्संबुद्धौ. ते 
तुभ्यं नमो नतिगस्तु. त्वं भुवनत्रयं त्रिलोकीं अवति पटयसि. कथेभृतं भुवनत्रयम्. अवासितम्. वाम आश्रयो 
जातो यस्येति वासितम्. न वासितं अवसितम्. निगश्रयपिव्यथः, कया अवसि. वाप एवाश्रय एवन 
दुःखसागरतरणाय हेतुमता तरी तया. करि सुद. शोभनप्रदे वरदानपराग्रणे वग्दसमहे श्रे हति रेषः॥ हः 
रिपक्षे- हे इन स्वामिन. तथा हे अम्बासुद अम्बावन्मातवत सु शोभनं ददातीति है तथोक्त. तथाटेदव इ 

रक्ष्मी वाति प्राप्रोति स इवः तत्मवुद्रा. ग्रद्रा ह अम्बासुदेव् द्येक संमोधनपदम्. अम्बा माता अमुदः प्राण- 
दाता पिता कथ्यते तयत टक्ष्मी वाति प्राप्नोतीति टे तथोक्त. जगतां मातत परठल्लं तेति संबोधनाभिप्रायः ते 
नमोऽस्तु. ५ चन्द्रविकासिभिः कुमुदगित्यथःः ६ जलदं भ्राजमानः. ७ अकाशम्. ८ सप्ताश्वः. 
यूयं इत्यथः, ९ संकोचम्. १० पद्मानाम्. ११ क इतर व्रदमेव आचरति. १२ पप्ाणाम्; (पक्ष) 

देवानाम्. १३ अ इव व्िष्णुरिवाचरति. १४ भत्र ठव शिव द्रवाचरति. १५ कटापो भूषणं तद्र्तात्; 
(पक्षे) कटापश्वन्द्रस्तद्रखात्. १६ जररहतिस्तसणः सेव्यः; (पक्ष) निजैः सेव्यः. १७ दैवे; (पक्ष) 
चन्द्रे, १८ वृत्तान्तम् ; (पक्षे) उकारान्तम्. १९ इदं तत्तेन सदययतेन; (यक्षे) इदन्तत्वेन इकारान्तत्वेन, 
२० अपगतो पुकारो ग्रस्मात्तेन. २१ मधुकरपतिमकरपतिस्तेन, २२ पकारशुन्यो दंपती. दन्तीयभैः. 
२३ विगतो विकारो यस्मात्स विनायकः. नायक इयथः. २४ कृष्णो राधिकां प्रच्छति. उपरिगतं सवणे 
सम्राननणे सरोजगुगठं करतो हृत्वा खहस्तेन आय मे रन्तुं ददासि. ततो राधया तस्मिन्दातुं गृहीति सति 
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गं त्यक्त्वा स्तनय॒गमथाररत्कष्णः ॥ ४७ ॥ अच्युतभक्तिवहादिह समभावस्तत्मसङ्गन 
मारमतेरम्युदयति रतिरिति नैवाहुतं किचित् ॥ ४८॥ म ्षधो संमावितगुणे करचिन्न। 

दाधरे । अयि सरति तत्रोपपतो मम चेतो न वनीटरो पलयो ॥ ४९ ॥ अयि मसि श्त 
प्रसिवत्पतिरिति किं लं न जानासि । शस्तो ऽतिप्लिवदुपपतिरित्याि कथं यापि ना्बोर 

॥ ९० ॥ दहनो हरपि चाहं मेहे निलर्भन्यथीभावः । तैत्पुरुष कमै धारय येना 
स्यां बहुव्रीहिः ॥ ५१ ॥ रवद्िरहमसहमाना निन्दति बाटा दिवानिशं रामुम् । राहुमपि 

रामचन्द्रं रामानुजमपि च पन्नगारातिप् ॥ ९२ ॥ प्र जयति चित्रचरित्रो यस्य हि वर्च 

रणपुप्करकरेणुः । भ॑हिषीमृषिपिहस्य प्राजीजनदपि ठषीदये हेपुः ॥ ९३ ॥ रविसुतर- 
तगोकर्णः श्रुतिविषयगृणाम्बरो वनात्मधरः । नरकरिरा जगदसिलं चिरमव्यादसभरु- 

क्पाणिः ॥ ५४ ॥ रयकस्हायवाहो मैकरष्वजनियमितक्षमाधिपते । अब्जरुचिभाखरस्त 
भातितरामवनिषप शकैः ॥ ५९ ॥ वाताच्छीतिररिभोऽरं वो हरतारन्पहापुरीदयितः 
०००५१०५ ०००४ 

उकरणेन परिगतं युक्तं सवणरहितं एताद्शं सरोजयुगलं उगोजयुगटमेव इति धिग्रा कमलयुगं यक्ला सतनयु 
गठमेव्र कृष्णौ ऽस्परशत् 

१ इह संस्तरे अच्युतभक्तिवशात्समभावरः समल रचचुमित्रादिषु. तत्प्रसङ्गेन भक्तिप्रसङ्गेन सारमतेः 

र्द्ध पृस: रतिः प्रीतिः अभ्युदयति इति न किचिदतादृतम् ॥ व्याकरणपक्षे--भो अच्युतम अच्युता 
अहीना भा प्रतिभा ग्रस्य. क्तिवश्नात् त्तिप्र्ययवदात् म प्रसिद्धा मभावः मक्रारस्यामातो ठोपः, भव- 

तीति शेषः, तत्प्रसङ्गेन ्तिप्रतययप्रसङ्गेन रमतेर्घातोः सा रतिः अभ्युदयतीतयपि नाहुतम्. रमु क्रीडायामिगयस्मा- 

द्रातोः क्तिनि अनुदात्तोपदेरेति मलोपे रतिरिति सूपं सक्ति. २ कापि व्रिदुषितरा नायिका सखीं प्रति वदति, 
अपि सखि तत्र तस्मिन्नुपपत मम चेतः, अस्तीति शेषः. कीटे. मन्रटधौ. मनुः सुन्दरः स चासौ रपुरिष्श्च. 
पु० की०. संमाव्रितगुणे. संभाविता गुणाः सौन्दयादयो यत्र. पुण की०. कचित्कदाचिदपि न आपदाधारे आप- 
दहते इयर्थः. अनीदरो उक्तगुणरहिते पयो मम चेतो नास्तीति ॥ व्याकरणपक्षे-उपपतौ उपपतिशब्दे मम 
मनोऽसि, की०. मङ्गा वरिसंज्ञा यस्मिन्. मंभाव्रितः ध्रेडितिः इति गुणो यस्य. ना इति पदस्य आल्ोना 
खियाम्” दरति सूप्चविहितस्याधारे आश्रमे. अनीद्शधिसन्नागुणनादेशरहिते केवटे पतिशब्दे, ३ अगि सखि 
पतिः सखिवत् शस्त मिश्रवद्विश्वसनीय इति लं कि न जानापि. सखी प्रयाह. हे आलि, उपपतिजौरः अति- 
सखिवत् अतिशयितमिश्रवत् शस्त इति तयापि कथं नरोपि ॥ व्याक्रगणपक्षि--पतिशब्दः शस्तः दास इति 

शस्तः पशवम्यन्तात्तसिः. द्वितीयावहूवचनात्परं ससिवत्सखितव्यरूपो तेमः, नदिशाभविन कारयक्यात्. उपपति- 
शब्दः शस्तः द्ितीयाबहुवचनात्परं अतिप्तविशब्दवत् नदिशमाक्. ८ यतः स्रीपुरषरूपव्यक्तिद्रयात्मकः. 

५ द्वो गावे यस्य. ६ भवो वस्तुमात्रम्. अव्यग्र व्ययाभाववान्. मद्रह कस्यापि वस्तुनी व्ययो नास्ती्थैः. 
यद्रा अव्ययीभवनं अव्ययीभावः. ७ तत्तस्माद्े पुरुप येनाहं बहूवरीहिबेहुधान्यविरशिष्टः स्यां तत्कम॑धारये- 

न्वयः. समासषट्कप्रतिपादनमत्र चित्रम्. ८ मन्मथावरोषणाच्छमुम् , चन्द्रावरेषणाद्राहुम् , मलयाद्यवरेषणा 

रामचन्द्रम् , मन्मथज्ञनकवाद्रलरमानुजम्, वागरभक्षिसपहननात्पन्नगाराति गरुडं निन्दितिवतीति भावः. 
९ वरः प्रौ यश्चरणक्रमलसंबन्धी रेणुः. १० कषिश्रष्स्य गौतमस्य पलनीम् ११ वृषः सुकृतम्. १२ उ- 

त्कृ ्टचरणङण्डाम्रो गजः सिंहस्य महिषीं जनयामास. व्रषो व्रृषभस्तस्मोदये हेतुरिति चित्रम्. १३ न समो- 
ऽसमो विषमः स चासौ रुक् च समरक् गरूटरेगः. तरिशरूरमियायुधविरेषः स पाणौ हस्ते यस्थ सः शटपाणिः. 

शिव इयर्थः, १४ खङ्गः. १५ समुद्रः, १६ चन्द्रः; १४७ यदः, १८ महासुरीदयित इत्यस्मात् 
इदयित दति विरष्यपदं गुप्तं धृतमस्ति 
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्ीडतराज्यानौकाः वार्वाहाभो स्मस्तानाः ॥ ५६ ॥ रम्बोदर तव चरणावादरतो यो न 
पूजयति । र भवति विश्वामित्रो दवाना गौतमेति ॥ १७ ॥ अम्बरमम्बुनि पत्रमरातिः 
पीतमहीनगणस्य ददाह । यस्य वधूस्तनयं गृहमन्जा पातु सर वो हरोचनवहिः ॥ ५८ ॥ 
वायुमिन्नपुतनन्धुवाहनारातिमूषणरिरोवलभ्बिनी । तन्तैरिभगिनीपतेः सखा पातु मां क- 
मटलोचनो हारिः ॥ ५९ ॥ अतनुज्वरपीडितासि बाले तव सोख्याय मतो ममेर्पवापः । 
रपमर्षय वैद्यनाथ नाहं भवदविदितलद्घने समथा ॥ ६० ॥ अकुबेरपुरीविरोकनं न श्रश- 
मृनुकरं कदाचन । अथ तत्मतिकारहेतवेऽमयन्तीपतिलोचनं मन ॥ ६१ ॥ शमं सीतां 
रक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिगिक् । अम्मिनद्ये याऽप्न्दान्न वेत्ति 
व्य्तं पण्डितं तं च धिग्धिकृ ॥ ६२ ॥ गोगजवाहनभोजनमक्षयोदूतपमित्रसपतनरात्रोः । 
वाहनवेरिरतासनतष्टा मामिह पातु जगत्रयजुष्टा ॥ ६६ ॥ नदीन लङ्कशवनारिकेतुनैगा- 
हयो नाम नगारिसूनुः । एषोऽङ्गनावेपधरः पममाथी जित्वा वयं नेप्यति चाद्य गावः ॥ ६४॥ 
गोर्कणैराडाभरणं यदीयं यद्रम्यहम्यादजमाददाह । कं मेनचूडामणिरादिगन्तात्पायादपाया- 
दुरगात्मजाषैः ॥ ६९ ॥ विलामिनीं काच्चनपष्टिकायां पटीरपद्कविरही विरिष्य । तस्याः 

पोल व्यलिवत्प्वर्ग तवेगेमोष्े चरणे वगम् ॥ ६६ ॥ कौचिद्धियोगानल्तत्तगान्नी प्राणा- 
"~~~ ~~~ ~ 

१ जगतः रातरुः, > मलिनव्रख्रः, ३ पञ्च. 4 सकृष्णो वरो युप्मान्पाति. यस्याम्बरं प्रीतम, ग्रस्य 
गृहमम्बनि. यस्य पत्रं वाहनं अहीनगणस्यारातिगेरुडः. ग्रस्य वधरम्जा कमला. यस्य तनय हरटोचनवहिः 

ददाह. ५ वागृभित्रमम्नस्तत्मुतः प्मुलस्तद्रनधुगजाननस्तद्राहनं मघकस्तदगतिः सपस्तट्पणः रिवस्तच्छि- 
गेवलभ्विनी गदरा तञ्जो मीष्मस्तद्री दिखण्डी तद्धगिनी द्रौपदी तस्याः प्रतिरजेनर्ततमखा कृष्णः. ६ म- 
हान; (पक्षे) कामः. ७ रदनम्; (पक्ष) समीप्रस्थितिः. ` ८ भषरनम; (पक्ष) प्रीतिम्. ५ उप्रवाते; 
(पक्षि) उष्हनने. १० अनका. विधतरेयधः. ११ मद्गरकारकरम्. १२ अनटलोचन दिवम्, १३ जी- 
तिकरार्थं चाप्ये इन्यत्र अपण्ये दरटक्तवाद्भस्तिक्रान्विक्रमणीते इत्यत्रेव राम्रै सतक्रं टक्ष्मणक इति प्रयोगा 

प्व साधवः, १४ गवा गन्छतीति गोगः श्िवस्तञ्जः करातिकेयतस्य वाहन मयरम्तस्य माजन भक्ष्य सप- 

स्तस्य भक्षय वायुस्ततो हनमांस्तं पातीति सः तत्प. सुग्रीवस्तस्य मित्रं गपस्तस्य सप्रत्नो गवणस्तज्ज 
इन्द्रजित्तस्य दाचरिनदरस्तस्य वाहन एगवतस्तस्य वरी मिहस्तत्रोपक्िष्टा अत एव सवरि तुषा अम्बिका मां 

प्रातु रक्षत. १५ नो नदीन गङ्गातनय भीष्य, एप टद्यमानः अद्रनवेपथरः च्रीर्पधारी टदृशवनाग्कित् 

गवणवनमत्रकहनमद्र जः नगाद्रयोऽजुननामा नगाग्सिूनग्नदपत्रः, भो नौः कररवाः, अयं प्रमाथी हन्ता अव 

वो युष्माञ्जित्या गाश्च नेप्यतीयथः. १६ उः हिवि कृं धरणि अपायान्नालात्यायाद्रक्षतु. मः कः. गोकणा- 

सपास्तेषां गट वासुक्रिः यद्यं आमरणम्. हूयते यद्स्यम्. गोरिदं गध्य च तद्धघ्य च गव्यहव्यमृ. गव्यः 
व्यमत्तीति गव्यहव्याद् वदः यस्य शिवस्य. गव्याहव्याद्रदिरिन्यनेन च्यम्बक्रस्य ठ्तागरनेत्रात्धवदिग्म्यिथः, सः 

अजं अनङ्गं आददाह. यस्य ठतीयनेतोत्थो गव्यहव्याद्ुदिः मदनं नस्मीचकमिन्यथः. किमतः भानां ऊक्षाणा 
दूनः स्वामी चन्द्रः स एव्र चदामणिर्मत्रटलन यस्य यथक पोट. अगात्मजा पार्वती अर्धं अर्थवा ग्रस्यसः. 
आदिगन्तादिगन्तेभ्य आ इति दिशामन्तं मयारीछृत्य आदगन्त तम्मान. १५ चन्द्नद्रवैः, १८ गदर 

१९ पवस्य आष्स्यानीयलात् ओष्ठाभ्यां ततर चुम्बनं कगिप्यामीति सूचितम. >° तवस्य दन्तस्थान- 

त्वाहुनतैस्तवेीष्टौ खण्टयिष्यामीति सूचितम्. २१ टवर्गस्य मृधस्थानलायदि लं सुरनि तहिं त्वा शिरसा न- 
मामीति सुचितम्. २२ पप॑प्रास्तमीत्या प्राणाः सतो न निगमिष्यन्तीन्याञयेन बाह भूजंगे ठिटेख, चन्द्रश्च स्व 

३८ 



९९८ पुमाषितरल्माण्डागारम् । प्र०४] 

-समाधारयितं ठिठेख । बद्रभुनंगं हदि राहनिम्बं नामौ च कपूरमयं महेशम् ॥.६७ ॥ 

नेतः प्रयाणोन्मखतां समीक्ष्य नक्षत्रमुक्तावहिमस्य कण्ठे । अधारयत्स्ा पर तु वाप्नराणां 

पस्यापरोऽमत्सि कोऽत्र भावः ॥ ६८ ॥ गौरीक्षणं मूधरनाहिनाथः पत्र तृतीयं दयि 

तोपवातम् । यस्याम्बरं हादशलोचनाख्यः काष्ठा मूतः पातु सदादिवो वः ॥ ६९ ॥ पुष्पे 

पूमाता पुरूपायमाणा टज्जावती विश्वसनं विटोक्य । नाभीसरान नयन मरारेवामेतरं वार- 

यति स्म चित्रम् ॥ ७० ॥ गत्य भाति वपप्यवेपे फलानि चत्वारि सुमानि पञ्च । कपा- 

लष प्रमदाटतायाः च्छन्ति मध्यं विदुषः कवीन्द्राः ॥ ७१ ॥ इन्दीवरक्षयाः स्फुटविदरु- 

मोष्टा: संफेतमदिश्य वने चरन्ाः । चरिः समस्ताभरणानि दला नासामणिरनोऽपहत 

्रिमेतत् ॥५२॥ अिहदेवे चलिते मरेण मरत्यथिभूतेः क्रियते भरेण । कण्टे कुठारः कमः 

टकारः शेपे दकारम्तपने चकारः ॥ ७३ ॥ पमरेनसुप्रीनयनाश्रयाशदगधोन्मदा ईरदुरहप 
काटे | खजन्ममक्प्ियभोजनाश्ा द्यन्ति भीमानुनगाजभाजः ॥ ७४ ॥ रिराप्े दवनदा 

पररिणः सपदि वीक्ष्य धराधरकन्यका । नित्रिडमानवती सिणाङ्गके क्रचन चुम्बनमारभते 

स्म सा॥ ७९ ॥ काचिद्धिोटनयना रमणे खकरीये द्रं गते सति मनोभववाणविन्ना । 

ल्त शरीरमनिरा्याप्रिवायु सौरम्यश्ञादिनमहो पिबति स्म चित्रम् ॥ ७६ ॥ कोन्ता 
रुचि मुनिजनस्तरुणोऽतरियोगी कामश्च रत्नमणिरुज्ञ्वल्कङ्कणेन । धत्ते पयोधरयुगे कुच- 
भूषणेन हारे दरे हिमकरे मकरे करे च ॥७७॥ विकपति नयनाभ्यां कैरवं पङ्कजं च छथ- 

$ क खेति 

भागतया श्रुतिमिद्धं म्रतानां मनो भ्रटीतुमागच्छेदिन्यारमेन हृदि राहूम, मन्मधत्रासाय सिते च टिरेखेति भावं 

१ नक्षत्रमायाधारणेन नक्षत्रोदयतरेटायामागमनं कतव्यमिति तया सूच्यते. वासरग्संव्याकरणेन सप्दिनमध्य 

एव मयागम्यत इति तेन सूचितम्. २ सः मदारि्ो वो वुष्मान्पानतु. सः कः. ग्रस्य गौः व्रपमः पत्रे रथः. 
तथा दक्षणं ततीयं वस्य. सृधरन्ना पवरती दविता यम्य. अहिनाथः रेपः उपवीतं यस्य. अम्करं वलं काष्रा 

दिशो प्रस्य. द्वादशलोचनास्यः कुमारः सुतो द्रस्य इत्यन्वयः, ३ प्रण्यपोमदनस्य माता ठटक्ष्मीः पररुधायमाणा 

पुरुषवदाचरन्ती, व्रिपरीतरतं कुवतीयथः. विश्वसृजं भगवत्नाभिमगेज्थं ब्रह्माणं त्रिलोक्य टज्जावती सती 

मुररिदैक्षिणं नयनं वारयति स्म. यतो मगवन्नेतरे टि सूवचन्द्रातफरे, तत्र दक्षिणस्य सु्ातमकलात्तद्रारणेन स- 
रोजं मुकुटितं भवेत्. ततश्च त्रह्मापि सगेनकरोशेऽन्तहितो मवेत्. इति मनमि कला तद्राग्यामासेति भावः. 
४१. ५ उपरि अक्ष्णोः नीटन्छाया- अधस्तात् ओष्रस्य रक्तवणच्छाया. तयोः प्रतिविम्बितं नासामौ- 
्तिकरं गृन्नाफर्टामिति मनसि छृत्वा चेरिति हतम् इनयमिप्रायः. ६१ ० कु प्रवी परन्तिते कुध्राः परव 

तास्तपषामिनः स्वामी हिमाचटस्तस्य सूः पृची पार्वती तां प्रीणातीति प्रीमहादेवस्तस्य नयनस्य आशध्रयाश्चो न- 

शरवदहिस्तेन दग्धो यः कामस्तेन उन्मदा उन्मत्ताः, ८ ददरणां मण्डकानां हर्षकाटो व्र्षाकाटस्ताक्मन 
९ स्वस्माज्जन्म येषां तानि स्वजन्मानि व्राप्मद्ग तानि भक्षयन्ति ते स्वजन्ममक्षाः सपास्त एवग्रिया भो 

जनस्य आका येषां ते दटजञाः. मयग इयथः. ज व्रात विषे गे. ११ म्रलयस्थचन्दनेष्वनिदं सपैनिवा- 
सात्तच्छरससंप्रत्तस्य वायोः सविधतवात्तत्यानेने इटिति मे मरणं स्यादिति बुद्धया तं पपाविति गृदाश्चयः. 

१२९ कान्ता हारे रुचि धत्ते, मुनिजनो हरे रुचि धत्ते, अत्रिरोगी तरणो हिमकरे रुचिं धत्ते, कमो 
मकरे निजचिहभृते रचि धत्ते, रलमाणिरज्जवल्करंकणेन सट करः कुचम्षणेन सह पयोधरयुगे च 
रुचि धत्ते. १३ स पद्मनाभः पद्मया सह फणिनं शेषरमधिरेते, यस्य नयनाभ्यां चन्दरसूर्यटक्षणाभ्यां कैं 



[भ्र०४ कूयनि । २९९ 

यति, चरणाम्डु व्यचरं पयोधेः । उरपि टप्तति यस्य श्रेयसां समदायः स फणिनमधिरोते 
पद्मया पद्मनामः ॥ ७८ ॥ अहिरिपुपतिकान्तातातप्॑बद्कान्ताहरतनयनिहन्तूमाणदात्- 
ध्वनस्य । सचिमुतपरुतकान्तातातपतंपूज्यकान्तापितृरिरसि पतन्ती जाहवी नः पुनातु ॥७९॥ 
उदितवति परसिन्मलये शाखयोनो गतवति विलयं च प्रारृतेऽतिमपतरे । सपदि पदमुदीतं 
केवलः प्रत्ययो यस्तदियदिति च वक्तु कः क्षमः पण्डितोऽपि ॥ ८० ॥ रंरिद्रायां रादम- 
परपिहितेच्छापरिपदि प्रयुक्तारुखृले वरियुतगरुतां दूरगकुरटीम् । वयं सारिताः प्रहर इति 
सेनाधिपकृताममायेम्यो टेषां प्रति दिशति पिहक्षितिपतिः ॥ ८१ ॥ गता पा कि स्थानं 

पथि सह तया का स्थितवती सपेणेत्थं ष्टा ससि चतुरदूती स्थितवती । व्रिरोक्यारंकारं 
निजमथ च शाकं नरपति निराकारं चक्रे कथय कथमेतलसमवति ॥ ८२ ॥ शतनाने नो 
हारो रजतगिरिमृटे न धनदः सूकेशीनां मध्ये विहरति न कामो नवयुवा । रमान्ते नैवा- 
व्पि्षिवुधनगरीपीनि न सुरस्तथान्यम्मिन्पये स्फृटमवतु देवं क्रिमपि नः ॥ ८३ ॥ काचि- 

राहा रमणवसति प्रेपयन्ती करण्डं सा तन्मृकरे मभयमदटिख्हयारमस्योपरिष्टात् । गौरी 

नाथं पवनर्तनयं चम्पकं चास्य माव एच्छत्यायान्मति कथमिदं मदिनाथः कवीन्द्रः ॥ ८४ ॥ 

पङूजं च विक्रसति. यस्य चरणाम्बु गङ्नाजटं पयोधेत्रद्मचय थति दुरीक्रगेति., गङ्गायाः सम॒द्रपल्नीलात् 

यक्योरसि प्रेयसां संप्रदायः कोस्तुभणिठतसतिं. एवंविधः पद्मनाभः फणिनमधिरेते 

१ अदिः सपस्तद्विपर्गरुडस्तत्पतिर्गरष्णुस्ततकान्ता टक्ष्मीस्तत्तातः समुद्रः स सम्यग्द्धो येन स रमस्त 

त्कान्ता जानकी तस्या हरो हता गावणस्तत्तनय इन्द्रजित्तनिहन्ता टक्ष्मणस्तत्राणदाता हनमान्प ध्वजे यस्म 
तादो ऽजुनस्तस्य सखा कृष्णस्तत्मृतो मदनस्तत्मुतौऽनिरुद्धस्तत्कान्ता उपा तत्तातो बाणामुरस्तस्य सम्य- 

कपूज्यः शिवस्तत्कान्ता प्रावती तत्पिता हिमाटयस्तच्छिरसि प्रतन्ती जाधवी. मा्गीरथीयथः, २ पिरक्षि- 
तिपरतिः मेनाधिपकृतां टां अमायेभ्यः प्रधानिभ्यः प्रति दिङ्ाति कथग्रति दति. टेषां प्रतीति कविम्. वयं 

साक्पिताः. अक्रशष्देन इनः ठक्ष्यते सयुक्त दूनः. सेनेपिताः. दग्द्रियां निशायां गदप्रसरपिहितेच्छपण्पिदि 
स्याम्. गहुरब्देन तमः, पिहितरब्देनाच्छादनम् , इच्छाश्ब्देन आशा दिशा, परिपच्छब्देन मण्डलम्, प्रयुक्ता 
योऽठंकारः हारः तस्य कृत्य प्रहाराधम्. त्रियततगस्ताम्. गरक उच्यते, विकरारयुक्तानां पक्षाणां विपक्षा 

णाम्. दु्गकुरटीम्. कुरटीशच्देन नगगीः ठक्षयते, दगनगरी प्रहर इयथः, ३ कथिद्राजा कांशिनायिकां 
स्वगृहमानयत्. ततश्च तद्धतारमागतं दष्ठातां स्वग परापरयितु दृतीमाङ्ञाप्यति प्म. साच दृतीतां स्वग 

प्रापय्य पना गाजनिकटे आगत्य स्थितवती. तां प्रत्याह राजा. सोति स्वस्थानं गता, गतवया तया सह् परथि 

माग का स्थितवती. एवं राजञा पृष्टा चनुग दूती स्थितवती सती निनमलंकारं शोरटोच।' दति महाग्मपा- 

प्रसिद्धं तथा राक्र मेथी इति महागष्रमापाप्रसिद्धं साकवियोषं चवटोक्य तावेन्मात्रेणतर नरपति निगकाद्ुमुत्तर 
विषये आकराहूरहितं चक्रे. एतदठंकारद्ाकराव््योकनं कथं प्रभवति रक्षो नगाकरादृक्ष्यसपादने कथं समर्थं 

मतवरतीति कथयेति कतिप्र्षः. अतर प्रयमप्रशस्य प्रप्नियथक पोदचीः दूति दिन्दीमापयेत्तमम्. द्वितीयप्रधस्य 

तु अहमासमि्यथकरं भे शी" इति दिन्दीमापयोत्तरमिति तात्ययं बोध्यम्. ४१. ५ प्रिय्निवासम्. ६ करण्ड 
स्थितपुष्यसीरमं गन्धवाहो हरेदिति तद्धक्षकं सपम्. ७ पूष्पवराणो बाणाधं हरेदिति तद्रररिणं दिवम्. 
< सूयः पुष्यं लकरः शोष्येदिति जन्मकाले एव मक्षय्रुद्धया हतु प्रदरतं मयजननाय हनुमन्तम्. ९ तन्म- 
कन्दं मृङ्गो हरेदिति चम्पकमिष्वदिति मावः, चम्पके भृङ्गा न गच्छन्तीति प्रसिद्धः. 



३०० मुभाषितरतमाण्डागारम् । भ०४] 

ष्तः सन्वदसि बहधा दीयते दीयते वै दाधातूनां मवति सदशं रूपमेषां चतुणाम् । द 

दानार्थौ मवति च तथा पाठने खण्डनेवा नो जानीमः कथयति भवानस्य धातोः 

प्रयोगम् ॥ ८५ ॥ अैघद्भादशनीटनीरजयुतं सप्ताम्बजोद्रासितं निलयं पोडशशोणपदा- 
स्चिरं धात्रानिदं सेवितम् । क्षीराम्भोधिगरहं सहस्दलरप्त्पयेङकविश्रानिि यत्पायादः 

कमलङ्घपद्धिशयनं तद्नीटरोचिर्महः ॥ ८६ ॥ रमं वानरवाहिनीं पुररिपुं राहुं रवेः 

सारथि कुम्भीगर्भतमुदरवं मुररिपुं मारस्य मर्वीरवम् । तन्वी नूतनपटवेविरचिते श- 

य्यातटे शायिनी सख्या वीजितताख्वृन्तपवना बाडा मुहूर्निन्दति ॥ ८७ ॥ स 
लाप्रक्तमनाः प्रवरृनरकच्रेदी दिनेनद्राश्रयो युक्तनेकमुखोद्रवाम्पदमटं श्रीय॑त्र स॑ 
राजते । योगंगां च बिभति यश्च सशिवो यः कामदेहाश्रयः सङ्गः स्ाम्यमयरं प्रयातु 

१ लं स्ह्नः सन् बहधा वरामं रीयते दीय्रते दति वदसि. दीयते इति रूपं चतुणामपि दाधा- 

तुना मदृशं भवति. तन्मध्ये द्रा दानार्था; दाण् दनि, ददान् दनि दति. एकः पाटने; देर् रक्षणे इति. एकः 

खण्डने; रो ऽवखण्डन् दति. एतन्मध्ये भवान्कस्य धातोः प्रमोगं करता व्रदतितेन जानीमः. > तनी 

टयौचिः दयामप्रभं महस्तेजः कृष्णरक्षणं तो वुष्मान्पायात्. तक्किभृतम्. कमटाद्गस्गिशयनं लक्ष्मीसनाथं 
ग्यम्. पृ कि०. मदश्चदटसवपर्यङवरिधान्ति सहघफणदिव्यश्नयनरेषस्थितम्, पु व°. क्षीगम्भोधिग्रहं 
प्ुग्धसमूद्रनिवामम्. पुर कि०. धावा नामिसगेर्टृस्येन ब्रह्मणा अनिद सेवितमध्यासितम्. पु* फि०. 

भपोटद्श्ोणपश्चरचिरं पोटशारुणकमटमनोहगम्. पोडशश्चोणपद्यानां कित्रतिः--विष्णोश्वत्रारो दस्ताः, द्रौ च- 
--णौ. तावन्त एव ब्रह्मणः. द्रौ करौ द्वौ चरणौ रक्ष्याः. इयेवं पोढदशोणपद्चएचिरम्, प° कि०, 
भागयमविनारि. पुण क०. सप्तम्बजोद्धासितं सप्रकमरशोभितम्. सप्ताम्बजानां व्रतिः चत्वारि मुखानि 

ब्रह्मणः, एकं नाभिसरोरुहम्. एकं विष्णोमुखम्. एकं टक्ष्मीमुखम्. इयेवं सप्तम्बुजोद्धासितम्. प्र 

एकि ०, चश्वहाददानीटनीरजयुतं शोभमानद्रदरानीलोलटयुक्तम्. द्रादग्रनीटनीरजानां वित्तिः अष्ट नयनानि 

ब्रमणः. द्र ष्णाः. द्र रक्ष्याः, दुव्येव्रे द्रादशनीटनीरजयुतम्. ३ कोकिटरक्षककराकावरेषकत्ताप्रामम्, 

मटयाद्यवरोषणाद्रानरवाहिनीम्. मन्मथाव्रशेषणात्पुररिपुम्. चन्द्रावरषणाद्राहुम्. खेः दीघ्रमस्ताद्िप्रापणेन 

गाचरिसंपादनादनर्म. चन्द्रोत्ादकसमुद्रावरेषणादगस्यम्. मन्मथोत्पादनान्मुररिपुं निनिन्देति भावः. कोति 
लादीनां कामोहीपक्रतं रसश प्रसिद्धम्. ४ अवं भवतां सद्व कृष्णेन स्रेणवा साम्ब प्रयातु प्रप्रोतु. 

किमूतेन कृष्णन. अथवशाद्रिपरिणामः. क्रिमृतः. सत्यासक्तमनाः संयमामायामासक्तं मनो यस्यासा. नाम- 
कदेरो नामग्रहण. प्रतरद्धो नरकामुरस्तं छिनत्तीति. द्विजानां परक्षिणामिन्द्रौ गरुडस्तस्याधरयः सेव्यः, युक्तान्य- 
नेकमुखानि यस्य ब्रह्मणस्तस्य उद्धतो यस्माक्तमलात्तत् गरस्यास्पदम्. अटमन्यथं यतर श्रीरक्ष्मी राजते, योऽगं 
गोतरधनं गां प्रर च त्रिमर्ति. दितेन सह वतमानः विष्णोर हदये रिवः दूति वचनात्. यः कामदेहः 
प्रयुत्नस्तस्याश्चयः ॥ किभृतो रुद्रः, सत्यामासक्तं चित्तं यस्य “उमा गोरी सती चण्डी दूयमिधानात्. प्रब्द 
यत्नरस्य ब्रह्मणः क दिरस्तस्य छेत्ता. द्विजानां ब्राह्मणानामिन््रधन्दस्तस्याध्रयः. अनेकमुखानामुद्धतो यस्य 
की तिकेयस्य तदास्पदम्. श्रीवत्र सैराजते निधिपतिलान्. योगं तरिमर्ति, यः दिवगा पर्वा स 
वतमानः. कामं दयति खण्टयात एवंविधा यादा तस्या आश्रयः ॥ रिंभृतः सङ्गः, स्या सूटृता वाक् 
तत्र लम मनाग्रस्यसः. प्रवृद्धं यत्नरके दुःखं तस्य नाकः, द्विजेन्द्रा व्राह्मणास्तेषामाध्रयः. युक्तानि 

योग्यानि यानि अनेकमुलानि तेभ्यः उद्धवो यस्या परमवरर्तायाः तस्या आस्पदम्. यत्र श्रीः शोभा राजते, 
यो गां वाणीं धत्ते. कामं ददातीति कामदा इच्छा तदाश्रयः. 
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भव्रतां ृप्णेन रुद्रेण वा ॥ ८८ ॥ येते ध्वस्तमनोभवेन बछिजित्कायः परा स्रीकतो 
यो गंगां च दधेऽन्धकक्षयकरो यो वहिपत्रमियः । यस्याहुः ररिमच्छिरो हर इति स्तु 
च नामामरा; सोऽग्यादिष्टभुजंगहारवल्यस्वां सवेदोमाधवः ॥ ८९ ॥ थो म्योमाडिन- 
गोऽहरीडड्पगोयुमः कगम्रोऽपभीर्भीमम्वयेमुकौ रमारतरसो नाभ्यत्रडासीनकः । योषञ्च- 
ग्ववनम्यपत्मदिलनो वाध्रिखपोष्टा्षदोरायो गयि वाढवादमृतपाः पायात्स वः, कंदभाः 
॥ ९० ॥ र््मीवन्ृतकूरम् रणद हिन्दुधकक्षमः पापदीराटुदयोऽकरभ्री वडांछन वडी खाना 

----~~~ -----~- --“ ~~ ~ ~~----" ~~~ 

त्वां सवेदा स उमाधवो ऽव्याद्रक्षत. सः कः. गेन बि जितवानिति बटिजिद्रिष्णस्तस्य कायः दर्मरं 

पुरा ्रिपरव्धक्राटेऽघ्रीकृतोऽच्रते संपादितः. रकिंमुतेन. ध्वस्तो मनोभवो माते मेन ध्वरस्तमदनः, प्रणस 
गो गङ्कां दधे, प॒ की०. अन्धकरनापा द्यस्तस्यान्तक्ररः. प° की०. यो बर्ही मयुर एव पत्रं रथो यस्य 

सः स्कन्दः प्रियो ग्रस्यसः. प्र* की०. स्तन्यमीद्यं नाम यस्य अमग दति आहः. इतीति क्रिम्. हर इति 

किमतः. शरिमच्छिरः. शरिरस्ति गरस्मिस्तच्छसिमत्. तादशं हिरो यस्य सः, हरश्च वटानि च दाग्व- 

लयम्. इषाश्चते मृजगाध्च द्ृषमृजेगाः ते हासटयानि चस्य सः. दृष वमा मूजगाः सुपा हारः कण्टमूषणं 

वठ्यं कटक वाहुमूपणमिययः. ग्रा इष्टानि भुजंगा एव दाप्यानि यस्येति ॥ हगिपक्ष- सव ददातीति स- 
वदुः स माधवो टक्ष्मीप्रतिः मा रक्ष्मीस्तस्या धवो भता माधवः. लामव्यात्. सः कः. मेन भनेनेव्युणन्नमा- 
त्रेण प्रृतविग्रहेणेयथः. अनो ध्वस्तं शकटाकरर्ति दनुजं हतवानिन्यथः. अथवा अमतरेनेति घोरसंसारसागरे प्रा- 
तनकमीनुसरेण वियते भवो जन्म यस्य सः. तेन कृष्णीलाप्रतविग्रह दति. पुण मकः. येनाशरृतवरि- 
भागार्थं सुद्रमोक्षाधं वा बलिजिचासी कायश्ेति पुरा स्रीकृतः स्रीमावं प्रापितः. पु करीर. यः अगं गोवधनं 
गां प्रथ्नींचदपे. प° फी. यः अन्धे अगाधे क्रे जठे क्षयं गृहं करोतीति. विष्णुस्तु जटकशायीति. पुण 
की०., बर्हिणौ मयरस्य पत्राणि वहीणि परच्छानि प्रियाणि ब्रष्रमानि यस्यसः, प° की०. अमरा यस्य इति 
स्तुयं नाम आहुः. इतीति किम. रारिमच्छिगेहर दति. रशरिनं चन्द्रं मथ्नातीति शरिमत् राहुः तस्य 
रिरः टरतीति सः. तथा दृष्टः मूर्जगदा गरुटो ग्रस्य सः. तथा अरं सुदरनं वव्य्यं यस्यसः. तथा 

प्रत्रह्मणि खयो यस्यसः ग्वट्यः इति. > करं जटं ददातीति करदास्तेषाभादवमा ग्रस्य सः श्रीकृष्णो 

वो वुष्मान्पायद्रक्षनु. सः कः. यः व्योमाटिनगः व्योमाटां पक्षिणां दूनौ गरुदस्तेन गच्छतीति सः. तथा अदः 
ईट् अदरीर् सूर्यः उदुपशवन्द्रस्ती गोयुगं नेत्र्य यस्य मः. तथा कुः प्रध्ी अयाः गिग्यः तान्धरतीति तया. 
अपगता मीभयं यस्मात्स तथा. पुण क. मीमन्वर्यसुकीः. कमृणां देवानां अरयः कस्कायः. भीमाश्चते 
कभ्वग्यश्च भीमभ्वैरयः. भीमभ्वरीणां अमून् प्राणान् किरतीति सः. ऋभवः अमगश्च तेपामरयो दैत्या मी- 
माधते कभ्वरयश्च मीमध्वर्यशच तेपामसून् क्रिरति कटेवगद्वियोजयति तथा. तथा गमा लक्ष्मीः तस्या गते 

क्रीडायां रस आसक्तियस्य सः. अप्सु रहति दूति अत्रट् कमर नामावद्रटि आसीनः कः व्रह्मा यस्येति तथा- 

आदयः अनादिरियधः. गदी गतेप्राः अरिं खद वहति मोक्षं ददाति, ३ हे टक्ष्मीवन्, चं मां सेवकं अ- 

व्याः रक्ष. करथंमृतस्तरम्. कृतकूः. कृतं कोः प्रथिव्याः ऊः: अवनं क्ष्णं येनासौ. प° क०. ममः, सुयते उ- 

त्यते अमरौ मः. न सूः. असुः. अज इव्यथः. पुर क०. रणदहिन. रणं सद्घामं ददति ते रण्दाः श्रवस्ता- 
निहिनस्ति भमौ. रतहा दूयथः. परण कण, दृक्. दुवे दुःखं दहतीति दृधक्रु. प° कथ. क्षमः. क्षमास्या- 
स्तीति सः, प° क०. प्रापदी. डटयोगमेदात् प्रापरटी. पापं टनातीति नः. प 7०. इटाद्, दखायां प्रथि- 

व्यं अटतीति दखाट्. पररा वामनारिरूपेण पटैः मकराश्च प्राप्तः. उक्तं च-- वही मां न जानन्ति मम माया- 

विमोहिताः । सदाहं द्विजरूपेण व्रिचगमि महीतले ॥ दूति भारतव्रचनान्. प° क०. विविभुना उदः. वीनां 
पक्षिणां वरिमुगैरुदस्तेन उः. वाद्यमान इयथः. प° क०. अक्रलधी. भक दुःखं लद्य्तीति अकरटधीः. पुण 
क ०, अवटाच्छन अव्रतं छाञ्छनं यस्य सः भवटाञ्छनस्तस्य संवुद्धा दे अवटाजञ्छन. अवाप्योरपसगयो- 
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मबुदाटीरुचिः । मड़शाकरखण्डनो विविमुना क्षीरावसरातुस्य मां सागर हालितडित्निमाङ्गव- 
सनोऽव्याः सेवकं सारान् ॥ ९१ ॥ स्रदीच्छारिपरेहपापडवरीप्यौरोडभाजी गणो यद्र 
कतोऽनिमिषीव वाकुटचणा ध्यायन्ति यां योगिनः । कालाभीटकराव्मृखटमहादेलेन्द्रमा- 
ाथिनी सा सतापूयरप्ा तवाघतय्ये स्तात्कणैमोदी चिरम् ॥ ९२ ॥ भृदारा उलपाञिमिख- 
रतरी कृच्छोटजा त्िप्रती पृता रेभरडीननीटनममा नागीव पाताटगा । सखाधोऽप्तावन- 
कालियारिहरिणव्याधैः समं पीडितामामोघोघरवाघवावारणपदं मन्दाकिनी वः क्रियात्॥९३॥ 
जायन्ते नव सौ तथामि च नवे म्याभ्मिरभ्यपरां पगमे पटूसंस्यानि पडेव भुप्यथ दापि 
त्रीण्येव तद्वञ्जपि । चत्रायन्यवचःमु यस्य विबुधा रीब्दस्य पाणि तजानन्ते यदि 
दाक्तिरस्ति गदितुं पाण्मासिकोऽत्रावषिः ॥ ९४ ॥ मृदीदाटिपुशालित्अरतणीगावं पुदुगं 
रतं नीकादटृहपटेहपापठवडी कोरीवधारीवडा । मृाकोठकरुठीवडा च कंपियदीदीदुराची- 
मडा आदापसूरणरायताद्दिवडा कुवन्तु वो मङ्गटप् ॥ ९4 ॥ वीश्ररिद्ध्वनधण्धतो दुषि- 
रकार्लोपः. पुण क०. वदी. कयोः उटयौश्च सवण्यात् बी. बलमस्यास्तीति सः. प° क०. खाजाम्बु- 
दारीरुचिः. से आक्रारे अजन्ति गच्छन्तिते खाज्ाः गगनचगः, ते चते अम्बदाश्च तेपामायिः प्धिस्तस्या 
खचि रचिवस्यासो. घनदयाम इय. पु° कण. मङ़ाश्ाकरखण्डनः, मह्श्चाणुरादयस्तेषामाश्चा वाञ्छा त- 

स्या आक्र समृदेः तं खण्डयतीति सः. मद्च्छासमृहनादान दूयथः. पु° कण, क्षीरत्रसः. क्षीरे क्षीरसमुद्र 
आममन्ताद्धविन वसतीति तस्य संबुद्धौ दे क्षीरावमः. द अतुल्य, नास्ति तुल्यो वस्य सः तस्य संरोधे. की- 
टरो माम्. समुम्. असवः प्राणास्तौः सह वतमानम्. पुण कण. भलितटिक्निमाङ्गवस्तनः. अङ्गं च वसनं च 
अङ्गवसने. अरिश्च तडिच अटितडितौ तयोनिमेव निभा ययोस्ते. अलिर्तीडनिभे अङ्गवसने यस्यासौ अलिः 
तडिन्निभाद्रवसनः. पु क०. सारवान् सागे बटमस्यास्तीति सः. पाठनसमथ दयः. 

१ सा कर्णपी्टी चमुण्डा तवाप्रतय्ये अधदहरणाय स्तात् अस्तु. कथंभूता सा. सासूयरसा, असया को- 

पस्तस्य रसः. तेन सहवतमाना. कथेभृता सा. कालाः कृष्णवर्णः भीलाः भीषणाः तेभ्योऽपि कलाः, अ- 
तिरा इयथः. मुवि खलाः मृखला दुर्जनाः तेचते महादैयाश्च तेषां माधो मथनं तम्थयतीति एवंविधा 

तथा वक्रुटचणाः कुटद्याताः योगिनः ध्यायन्ति तथा. यद्धक्तो गणः यस्याः स्वको गणः प्प्रसादेनानिमि- 
पीव देवराज दव. वतते दति वक्षः. तामेव विरिनष्टि. चे वियन्यटतीति खारी. एच्छ्या अ्वार्तीति 
ट्च्छादी. पले आमि ईहा सहा यस्येति प्रलेटः. तथा उल्येोरक्यात् पपं लुनातीति पापरदः, ववयोस्त- 
धैकयात्् बरमस्यास्तीति बी. तथा द्रप्यया गेट छोटे भजते इति सचामौ मच दृति कर्मधारयः 

२ उछपानि हरिततणानि तेपपाटिः पद्किः सत्र मेखला काजी यस्यस्तद्विधा तरी एमु्यस्याः सा. तथा कच्छे 
जटप्रयि देदो उटजानि पणकरुरीः बिध्रती विश्राणा. तथा प्ता प्रावना, तथा रेभः शब्दः तं राति अद्रीक- 
गोति इति सभग सद्तव्दा. मृखग दूयथः. तथा रीनानां एकरान्तगतानां नीरजानां प्द्विरथानां हंसचक्रवाकक- 

टहंमादीनामिय्थः. सभा परिषन् समा वस्या; सा. तथा खापः अम्बगदधः नागीव पताटगा. भोगवती 
ट्यः. तथानो व्रह्मा कालियागिः हरिणिव्याधो सदः तैः समं सदैव. गुगर्पदियथः. पीटितावगाहितेयः. 
तथामा मीयते ऽति मातद्विरुद्राः इयत्तारन्या इयथः. अमोघो नेतणां मेोक्षप्रदः ओधग्वो घोतोध्वनिवर- 

स्याः सा. तथा एवगुणविरिश्र मन्दक्रिनी मृदागा सुतरं उदाग ५ गुप्तां इति हषः. अधवारणपद् 

अथवारणस्य परं अवस्थितिं क्रियात्. केतु. द्रा वो वृष्मान् अधवारणयदं अधवारणसम्थानियथेः. ३ 
गवाकृशब्दस्येयथः, ८१. ५ वा चन्ति तेष टू स्वामी मकरः स ध्वजो यस्य तं कामं 

दहतीति वा्ररिदवज्यन्. शून उद्ना नक्षत्राणामधिपतििन, कु पृर्वी धरन्ति तेपामीद् हिमाटयस्तस्माः 



[भ०४ कूटानि-क्रियागुप्तादयः। ३०द् 

पतिः कुभेडनजानिगंणङ्ीराडरुडुरःरेडुरुतर्रैवेयकभरादरम् । उदीद्रुडनरकास्थि्- 
तित्रदगिभेडाद्रानिनाच्छच्छविः पर स्तादम्बुमदम्बुदार्गिररुगधेवो मुदे बो मृडः ॥ ९६॥ 

[1 

क्रियागप्तादयः। 
क्रियागुप्रम् ॥ आगतः पाण्डवाः स्व दुर्योधनसमीहया । तस्मे गां च सुवणं च रत्नानि 

पिविधानि च ॥ १ ॥ निरुदयमानवदयङ्गयाचकान्दुःखसंचयान् । अत्र क्रियापदं गुप 
यो जानाति सर पण्डितः ॥ २ ॥ प्रातः मातः समुत्थाय दो मुनी च कमण्डलू । अत्र 
क्रियापदं वक्तुमवधिव्रहणो वयः ॥ ३ ॥ रराटतिरकोपेतः छृप्णः कमललोचनः । गोक्र- 
टेऽत्र क्रियां वक्तुं मर्यादा दश्घवार्षिकी ॥ ४ ॥ पम्पापररसि रामेण प्क्तेहं प्रविाप्या । 
सीतया कि छृतं प्राधमत्रेवोत्तरमीक्षयताम् ॥ 4 ॥ राजन्नवघनद्याम निखिशाकरषं दुर्जय । 
आकल्पं वपुधामेतां विद्धिपोदय रणे बहून् ॥ ६ ॥ कान्तया कान्तप्ंयोगे क्रिमकारि नवो- 
टया । अत्रापि चोत्तरं वक्तुमवधिवरेह्यणो व्यः ॥ ७ ॥ दामोदराय पृण्यात्मन्पप्पमूलफ- 
न्यपि | अत्र क्रियापदं गृत्तं यो जानाति स॒ पण्डितः ॥ < ॥ विराटनगरे राजन्कीचका- 

दुपकीचकम् । अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स्र पण्डितः ॥ ९ ॥ कान्तं विना नदीतीरं 
मदमाटोक्य केकरिनी | अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ १० ॥ अम्हान 
पङ्कना माला कण्ठे रामस्य सीतया । मुधा बुधा भ्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि क्रियापदे ॥ ११॥ 
नारसिदाछृति वीक्ष्य वने मत्तमतंगजः । अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति म पण्डितः॥१२॥ 
मंध्यावन्दनवेटायां तडागान्ते द्विजोत्तमः । अत्र क्रियापदं गृत्तं यौ जानाति स्र पण्डितः 
॥ १३ ॥ पुस्कोकिटकुरस्यैते नितान्तमधुरारैः । सहकारद्रमा रम्या वप्नन्ते कामपि भ्रि- 

(१) यः परनसमीहयरा धनैच्छया आगतस्तस्तम सव प्रण्ट्वराः गां च सुवण च विविधानि ग्लानि च अदः" 

ददति स्म. (२)१. (र) प्रातः दति क्रिया. प्रापणे. ठय्. प्र्मपुरुपद्भिवचनम. (५) टटाट इति. 

ट् बाल्ये. चिद्. (^) सननेः इति. प्णा तौच. कर्माण रिट. (६) (अव दूति. अवण्क्षणे. श्यः 
दति च. दोऽवखण्डने, टोर्. (५) अव्रापिः इति. तपृष टज्जायाम्. क्र्मणि दुद्. (<) ट दामोदर 
पष्पमृटफलानि आयः आनय. “दटकरिटकदि" इयत प्रस्य दूधातोगाद्पूत्रस्य लोटो रूपमिदम्. उप्रमग- 
समभिव्याहरिण आनयनाधकत्रम्, (९) त्रिः पक्षो कौचकादरेणोः कीचकान्तरं आटः वभ्राम. (१५) केकरिनी 
मगरी इरंमदं मेघज्योतिः. विगरुतमिति यात. आटोक्य धिनानद्रीति व्िदेणेण पुनः पुनवा दष्टं कगेती- 
नः, (११) प्प्रयक्षेपि क्षिप्ता. (१२) गजः मिटस्याकरृति क्ष्य नापः न जगाम. ऋ गती. करति 

सर्. (१३) हे द्विजोत्तम "रेः" आगच्छ. 

-------~- ----~----~~----~ - ~~~ -----~+^*-+--- ~~~ ~~~ ------ ----~----~---~- ~ 

मा जिका. ७४० ---------------- ~ --- ~ ~~~ ~~~" ठ 

ज्जाता प्राधती सा जाया यस्यसः कुपरेद॒जजानिः. गणानां प्रमथानामीद्ःः गवां गजा नन्दी तमागेहतीति 

आंसु. उग्सा सन्तिते मुजेगास्तेषार्माट् म एवोरूतरं यतरेयक्रं कष्टमूपरणं तेन अग्मन्यन्तं ध्ाजते तथा. 

उड्णामीरस्य सत् यस्य सः. नरकपलास्थिधागकः. चिनैत्रः. इमानां हास्तनामी् तस्यराद्राजिनं तेनाच्छा 
छविवैस्य सः प्रदः देवः वः मुदे स्तात आश्चिपि अम् भूवि" द्यस्य ठेर सपम्. अम्तु विद्यते परेषां ते 

अम्बरुमन्तः एतादशा अम्बरा मेघास्तेषामाटिर्माटा सेव कण्टच्छतरियस्य एतादश. 



६०४ सुभाषितरतभाण्डागारम् । भ०४] 

यम् ॥ १४ ॥ बिम्बाकारं सुधाधारं कान्तावदनपङ्कजम् । अत्र क्रियापदं गुं मयौदा दश- 

वापिकी ॥ १९ ॥ राघवस्य शरैषेरिधोररावणमाहवे । अत्र क्रियापदं गुप मयोदा दशञवा- 

पिकी ॥ १६ ॥ पामारागाभिमूतस्य शछेप्मम्याधिनिषीडित । यदि ते जीवितस्थेच्छा तदा 

मोः रीतं जप् ॥ १५ ॥ , क 

कर््म् ॥ गोरीनसरसादर्यश्रदधया शिनं दधौ । इहेव गोप्य कती वर्गणापि न 

रम्यते १८ ॥ अग्नवखमुवबणीनि रलानि विविधानि च । ब्राह्मणेभ्यो नदीतीरे ददाति 
वरन मलरम् ॥ १९ ॥ राक्षसेभ्यः सुतां हत्वा जनकस्य पूरी ययो । अत्र कृपं गुप्तं 

मर्यीदा दङ्ावाधिकी ॥ २० ॥ रयामौ तव स्तनायेतौ पिवन्ति सततं मुदा । अत्र कवषं 
गतं मर्यादा दद्षवाषिकी ॥ २१ ॥ म्ययवामसाः पर्रिरा यरिवीनारिभूषणः । अपिरोमा 

क्रियादुरवः शङ्काटायनवीक्षणः ॥ २२ ॥ व्यामोहं तव मिन्दन्तु छिन्दन्तु दुरितानि च । 

क्ीगृप्तमिमं शोकं ये जानन्ति विचक्षणाः ॥ २६ ॥ न करोति नाम रोषं न वदति परुषं 
न हन्ययं श्रन् । रजयति महीमखिलां तथापि धीरस्य वीरस्य ॥ २४ ॥ ररदिन्ुकुन्दध- 

वलं नगपतिनिटयं मनोहरं देवम् । येः सुरतं छृतमनिरं तेषामेव प्रसादयति ॥ २९ ॥ 

कर्मगुप्रम् ॥ शीकरामारसंवाहिसरोजवनमारुतः । म्रकषोमयति पान्थसरीनिःशवापिरि 
मांसटः ॥ २६ ॥ सुमग तवाननपङ्कनददीनपंजातनिर्भरप्रीतेः । शमयति कुव॑न्दिवसः पृण्य- 
वतः कस्य रमणीयः ॥ २७ ॥ एहि हे रमणि पर्य कौतुकं पृषटधृसरतनुं दिगम्बरम् । 
सापि तहदनपङ्कनं पपौ भ्रातरुक्तमपि कि न बुध्यते ॥ २८ ॥ 

करणगुप्तम् ॥ पतिपङ्कमयेऽत्थं कासार दुःखिता अमी | दुतरीरा मानसं हंसा गमि- 
प्यन्ति घनागमे ॥ २९ ॥ अहं महानसायातः कल्पितो नरकस्तव । मया मांसादिकं मुक्तं 
भीमं जानीहि मां क्क ॥ ६० ॥ 

(१४) "अधुः" दधति स्प. (१५) प्रवोक्ते कान्तावदनं दश्च चम्बस्वेति. (१६) टै गयस्य रवण आ 

ह्मे शः कृत्वा स्य माग्य दति. (१५) भो चेप्मव्यायिनिपरीडित ग्रदि जीपिनस्येन्छा तर्हिं शीतटं 

जटं भापाःः मापिति. (१८) दुः कामस्तं हन्तीति दृहा दृश्वर दूति. (१९) टे ब्राह्मण दुभ्यः 

समद्धः. (२०) राक्षसानां द्रभ्यः" स्त्रामी रावणः जनक्रस्य मतां सीता ट्त्व पुरग द्रां रयो. (२१) 
(दवामातवः" कृष्णमानागः. (२२) उः" महदिवः. (२३) उ: रिवः डः व्रह्मा अः वरप्णः दने य्यः 

दाति जातम्. तस्य बहूवचने द्वाः” हरविधिहग्यः तव मोहं भिन्दन्तु दग्तिानि छिन्दन्तु. ये कर्तज्ञस्ते व्रि 
चक्रणाः. (२४) अयं पृर्पो रपंन क्गोति, पशं कठोरं न वदनि, रात्रन्न हन्ति. नामति प्रमद्धम. तथापि 
अस्य वीगस्य श्वी" अखिलां मही रत्रयति, (२५) गगनिशं सुकृतं कत तेषामेव मनः' शगदिनदुकुन्दथवं 
नगपतिनियं द्वं हरं प्रसादयति, (२६) पान्यल्वानिःशरारमोसिलः पुपर दवः्नयेक्षा. दीकरासारसंवाहि 
शवनमारुतो वगवान्यायुः “सर” प्रक्षामयति. (२५) दिवसः श्छ" सुं कुन अयति गच्छति. (२८) दै 

प्म एद् का पृथिव्यां तुक" वराटक भूिधूमरततुं दिगम्बरं पशय. (२९) दुष वाः जलं दुर्वा: तन द्वग 

त (९०) महच ततर् अनः एकदं च महानः तैन भद्नमाः महता शकटन आप्रातः आगतः. 
को प्रलुः. 



|भ०४ क्रियागुप्तादयः। १०९ 

सुपदानयुप्षम् ॥। अम्भोरुहमये स्लालवा वापीपयसि कामिनी । ददाति भक्ति॑पन्ना पत्र- 
सोभाग्यकाम्यया ॥ ६१ ॥ ्रशस्त्यायुक्तमार्मस्य तव संमानितां श्रिताः । सछहयन्ति न के 
नाम गणरत्नाख्य प्रभो ॥ ३२ ॥ 

क _ [^ 0 सि भ [क 

अपादानगुप्नम् ॥ रिटीमुसेस्वया वीर दुवारेनिर्जितो रिपुः । निभेत्यतयन्तमछिनो वने- 
ऽपि कुपुमाकुठे ॥ ३३ ॥ सरपीतोयमुदल्य जनः कंदपैकारकम् । पिबत्म्मोजपररमि ख- 
च्छमेकान्तरीतटम् ॥ ३४ ॥ 

संबन्धगुप्नम् ॥ तृणेव मधुमासेऽम्मिन्पहकारदूम्नरी । इयमुननिद्रमुककेभीति स्यस्तशि- 
रीमुखा ॥ ३९ ॥ भानुर जायते लक्ष्या सरश्वत्याथवा मता | अत्र पष्ठोपदं गुप्तं मयीदा 
दरावाधिकी ॥ ३६ ॥ प्रा्तमदो मधुमाप्तः प्रगया रकरिमियतमोऽपि द्रस्थः । अपरती संनि- 
हितेयं संहतरीडा मसी नियतम् ॥ ३७ ॥ 

अधिकरणगाप्रम् ॥ या कटाक्षच्छटापातैः पवित्रयति मानवम् । एकान्ते रोपितभीति- 
(~ ^ भ, (~ 

रस्ति सा कमलालया ॥ ३८ ॥ विपद्यमानता सिद्धा सवस्येव निरूप्मणः | यथात्र भस्म 
पद्भयां च निर्वाणं हन्त्ययं जनः ॥ ३९ ॥ 

आमन्तितगुपनम् ॥ कमटे कमले नित्यं मधूनि फिवितस्तव । भविष्यन्ति न संदेहः कष्टं 
1 = भ ¢ (* (~ (~ [8 (~ 

द्षाकरादय ॥ ४० ॥ सवत्तन तया [कराचन्चास्त्यविज्ञातमांदरम् । मभ्यावचस्तथा च 

तरमसदयं वेति न कचित् ॥ ४१ ॥ पिवतस्ते शरावेण वारि कद्नाररीतलम् । केनेमा दधि 
व, कना ते न प ^~ 

दग्धेन हृदये मंनिरोपिनौ ॥ ४२॥ वलव्र्नो महानेष मागेमादृल्य तिष्ठति । ताक्खया न 
गन्तव्यं यावन्नान्यत्र गच्छति ॥ ४३ ॥ 

कतेक्रियागुप्म् ॥ घनघरनावनकान्तिघनोऽनुदनुजपुञ्जमिनात्रिजगृर्विगः । मकमरोऽपि- 
नडधेसमां क्रियामिह वरिटोकयितुं च मकरतरैकाम् ॥ ४४ ॥ 

(३१) अम्भोरुटमये उ्यत्र अप्रेः इः कामः तस्म. (३२) प्ररस्यायुक्तमागस्य दन्यत्र प्रदस्यैः कल्याणाय 
उक्तमागस्य, (३३) अलिनःः श्रमगत. (३४) (सरमीतःः मगेवरगन्. कं जटम्. (३५) टतिद्रमुकुरा 
एः” इति भिन्ने पदै क्रियेते. इः कामस्तस्य एः (३६) भा कान्तिः. नुः" नगस्य. (३५) भामः चन्द्रस्य. 

अदो मधु मयं प्राप्तम्. (३८) "ए" कृष्णे कान्त" मति. (३९) त्रिपयमानता दग्यत्र विपरि ̀ कृष्ट, नितः 

उष्मा द्रव्यूपो यस्मात्तस्य निरूष्पणः. अमानता आद्गभावः. शान्तमष्मरहितिमि्यथः. (४०) कमले 

दयत कं अठे' इति पच्छेदः, हे “अदेः करं सुख वथा स्यात्तथा पिव्रनस्तव. (८१) सव जानातीति सर्व- 

ल्ञस्तस्य इनः स्वामी तत्म॑वोधनं टे सव्रत्ननः हे पण्डितश्रद्र. (८२) टे पणणः मरुग कह्तं त्रारि उदक 

पिवतः ते हदये केन दुविदग्धेन इमौ अरो बाणौ सेनिरोणिता उयन्वयः. (४३) ववोर्वयात, द चवरो" त्रा 

ह्ण. कक्षः महकः. आद्य स्रा. (४८८५) घनः सान्द्रः म चासा घनाघनः प्रजन्यशध तस्य कान्तिप्तद्रत् 
घनः सुन्दरः. घनवत्सुन्द्र इत्यथः. तथा अघनुन् अहन्ता, इनः सूयः अस्रिजधन्द्रः तत्रेव गात्रौ नेत्रयुग्मे 
यस्य सः, तथा तरिना गरुडेन गच्छतीति करिगः. कमलया रक्ष्या सह वतते ऽति. अतः विष्णुः रामावतार 
कृष्णावतारे च दनुजपुप्न द्यनिचयं अपिनट्" चूर्णितान्. अचर शोके -सक्र्टकरं क्रो सह वतमाना क्रियां 
रियापदं विरोकयितुं अधममां अधवर ददामीति शोक्रकनौ प्रतिजां करोति. 

६९ 
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करैकर्मक्रियायुष्तम् ॥ भवानिदांकरोमेहं प्रति पृजापरायणः । र्टकमकरियागपत यो 

जानाति सर पण्डितः ॥ ४९ ॥ वीरमल्यदुतं छोके किमहं वच्म्यतः परम । कतृकमक्रिया- 
गं मर्यादा बरह्मणो वयः ॥ ४६ ॥ | 

संधियु्षम् ॥ न मया गोरमाभिज्ञं चेतः कस्मात्मकप्यप्नि। अस्थानरुदितैरेतैरलमारो- 
हितेक्षणे ॥ ७ ॥ ` 

समासगुप्तम् ॥ विषादी भेक्ष्यमश्नाति मदारोगं न मुच्चति । रुष्टेनापि लया वीर शंभु 

नारिः समः रतः ॥ ४८ ॥ नित्यमाराधिता देवैः कंपरस्य दिषतस्तनुः । मण्डलाग्रे गदा- 

दातं चक्रं जयति विभ्रती ॥ ४९ ॥ 

लिङगगु्म् ॥ नितान्तलच्छददयं पनि प्रेयान्समागतः । तां चिरादशेनमीत्या यः स- 
माटिङ्गय रंस्यते ॥ ५० ॥ कलिकाटमियं यावदगम्त्यस्य मुनेरपि । मानप्रं खण्डयतयत्र 
दरारिखण्डानुकारिणी ॥ ९१ ॥ 

सुब्वचनगुषम् ॥ ममोदं जनयत्येव सदारा गृहमेधिनः । यदि ध्मश्च कामश्च भवेतां 
संगताविमो ॥ ५२ ॥ 

तिङ्वचनगुपम् ॥ कस्माचं दुबलापीति स्यस्नां परिषटच्छति । लरयि संनिहिते तामु 
दद्यात्कथय मोत्तरम् ॥ ५३ ॥ 

मात्राच्युतकादयः । 
प्राच्युतकम् ॥ महाशयमतिखच्ं नीरं मंतापदान्तये । सलवाप्तादतिश्रान्ाः समा- 

श्रयत हे जनाः ॥ १ ॥ तुपारधवलः स्फूजेन्महामणिधरोऽनघः । नागराजो जयत्येकः 
एथिवीधरणक्षमः ॥ २ ॥ 
~~~ ~~~ "~~~ -~~-------~--~~-~---~---- ~ 

(४५) हे करः “उमेशे" प्रति अनिर परजापराग्रणो भवः, (४६) १, (४७) न निपेषः मे मम अगोरमाभि- 
जमिति पदच्छेदः. मे चेतः आगेोरसामिङ्गं अपगाधग्साभिनं नेयः. (५८) विषादी खिन्नः ; (पक्ष) विप्रं काठल- 
कूयमत्तीति सः व्रिषादी. ततपुरषममासः. सदा सर्वदा रोगं व्याधि न पुश्ति; (पक्ष) रारे: सद्वतमानः सदारः 
सखीकः अगं रं न मुचि तत्पुरुषसमासः. (४९) नियं दवैः आगधिता; (पक्षे) निलं मा टश्ष्ीर्स्या 
सा नियमा द्वः राधिता. बहट्ीहिसमामः. (५०) अयं नितान्तमतिश्षयेन सच्छं निर्मलं हेत् हदयं यस्यसः 
नितान्तस्वच्छरहते प्रेयान् समागतः पंलिनिर्दशः. (५१) इयं अगस्यस्य ब्रक्षस्य करिका भटमः्यन्तं मनेर्मनः 
खण्डयति. सीरिङनिशः (५२) सदाराः इत्र शः" इति प्रथमरैकवचनं सुबन्तम्. गृहमेधिनः इति ष्टी. 
(५३) अतिद्रायेन एच्छतीति प्रिप्च्छति. नि" यदृुगन्ते अन्ति प्रानो र्पमलि, इदमेव रूपमेकवयनं नायते. नतु बहुवचनेन इति. तिड्वचनगुप्तम्. 
, (१) क नीरं" जलम्. द्वितये नीगशब्दस्य ईकारस्याने अकाः मरियते, तदा नरं पुरुषं रध्य >) ¶दवलसिद्र् ; ` दोषः 7 क 1 रोषः. द्वितीयेऽर्थे नागराज इत्यस्य आकारस्थनि अकारः क्रियते 

--*~ 

+ यत्र प्र् मजानिन्ुविम्गाणा ्युतेषु कते तल् द्वितोयः पयो 
च्यु रि # 9) + + \ रि) ( ऽथः प्र कर जाग्र त्र (न ग ६ 

तकरब्देन कृजचितस्थे नाशः, कृत्रचिष्धनिमय ते तन्मात्राच्युतकादिकम् 
। 

$ 
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विन्दुच्युतकभ् ॥ पुरयामा चन्दनवती कान्ता तिक्कमूषिता । कस्यषानङ्गः मीति पु 
जंगस्य करोति न ॥ ६ ॥ यथा सत्मसवः ग्धः सन्मामविहितस्थितिः । तथा सर्वश्रय 
सत्यमयं मे वकुरुटरमः ॥ ४ ॥ 

विसगेच्युतकम् ॥ महीरुहो विहंगानामेते हयैः कटापिनाम् । विरमैः खागतानीव 
नीरबाहाय कुवैते ॥ ९ ॥ अगस्त्यस्य मुनेः शपद्रहमस्यन्दनमास्थितः । महापु: खात्परि 
म्रष्टो नहषः सपेतां गतः ॥ ६ ॥ 

अक्षरस्युतकम् ॥ महानपि पुधीरोऽपि बहुरतयुतोऽपि सन् । विरपरः कुपरीवारो न- 
दीनः केन सेव्यते ॥ ७ ॥ मुशीटः खणगोराङ्गः पणचन्द्रनिमाननः। सुगतः कस्य न प्रीति 
तनोति हदि संम्थितः ॥ ८ ॥ 

स्थानच्युतकम् ॥ तनातु त यस्य फणी गरुत्मान्पाणौ म॒रारिदयिता च शय्या । नामे 
स्फृरन्भद्रमरुभ्रदेहः पद्मा गतिश्क्रममो विधाता ॥ ९॥ हरः क्षयी तापकरः पदेश 
4 हरिग।तरिपविवच्ान् । चन्द्रो हिनिद्वाभ्चित इत्युपेक््य रक्ष्या व्रतः पात॒ त्रिभि 
गन्त ॥ १९॥ 

व्यञ्जनच्युतकम् ॥ भिश्ववो रुचिराः सवे रसाः सवेननमियाः । क्षमायाममिसपन्ना ट- 
स्यन्ते मगपे परम् ॥ ११ ॥ पलयरीटदयेोपेतो दातामुनिरमत्रः । जिन सर्वात्मना सेव्यः 
पदमृच्चैरमीप्पता ॥ १२ ॥ 

च्युतदत्ताक्षरम् ॥ सदागतिहयोच्छरायस्तममो वध्यतां गतः । अस्तमेप्यति दीपोऽयं 
विधुरेकः रिवे स्थितः ॥ १३ ॥ पृणचन्द्रमुखी रम्या कामिनी निमेटाम्बरा । तनोति कस्य 

~~ -------~---~----न-- ~~ “~^ ~ ~ + 

(३) एकस्मिन्न (अनङ्गभः' कामस्य स्थानं दशी स्री. द्वि्तीपेऽ्यं अनुस्वारे टप्यते तदा नगमः" प्रवतस्य 
भृमिः द्रयतव्ररिष्यते, (४) एकसिपिन्नथं (अयं तः मम वकरद्रमःः कतयेरेक्यात्. द्वितीयेभ्यं अनस्वार्यागेन 

अप्रमेवर कुटद्रुमः? इति लियितम्. अयं पमान् कृठे द्रम उ. द्रम वृक्षः. (+) एकसिमिन्नथं यः" मनो 
वसतः रातः, द्वितयं विसर्मलेपे कते हयैकसापिनाम्ः इति जातम्. हयं सन्दरं एकं अद्वितीयं रप्निि 

न्तिते हयैक्लापिनस्तेषां विहगानाम्. (६) एकफसिमन्र्धं महामु" महान्तो ऽसवः प्राणा यम्य सः लात् 

माक्राज्ञात्. द्वर्तप्रेऽय विस्गोपे महासुखात्* महच तत्मुखं च तस्मात् गज्यात्. (७) एकस्मिन्न नदीनां 
नः स्वामी नदीनः" समुद्रः, द्वितीवरेऽ्थं नदीनः इयस्मात् नकामं सस्वरं दुप्यते तदा दीन इति तिष्रति. 
।नरब्देन कृपणधनी परमान्. (८) एकस्मिन्न सगतो" बद्धः जिनः. द्वितीयेऽ्थं सुगत उल्यस्मात् गकार 

स्वरो टप्यते तदा 'स॒तः इति स्यात्. सतः पवः. (९, १०) एषां शरेकानां मध्ये अधयोननिक्रायां कृतायां 

यां योजनिकरा स्थानान्तरे धृतास्ति. मो यस्य शब्दस्य अन्वयलरेन लगति सदरब्दस्तत्पाश्च धृतो नास्ति 
१) एकस्मिन्न वनिक्षवः' तरेताम्कराः. द्वितीपरेष्यं भिक्षव इति पदात् मक्रारठापः क्रियत तदा उक्षतरः 

(१२) एकस्मिं जिनो वीतगगः. द्वितीयेऽथं जिन इत्यस्माज्जकारौ लप्यते तदा शनः गति 

तमू. इनः स्वामी राजा वा. (१३) एकस्मि्तय (दाप द्वितीये वीप इयत पक्ररं ट्वा तत्स्थाने 
ते दीयते तदा दनः इति , अग 1. विधुश्वन्द पक्र एव रिते स्थित 7 

वक्षरं फिचित्पनरन्यर तत् ॥' इति, 
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न खान्तेकान्तमदनातुरम् ॥ १४ ॥ कूनन्ति कोकिलाः पारे योव फलमग्डुनम् ।.कर 
करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥ १५ ॥ 

~+ ० ~~ ~~~ 

अन्त्रारखापाः । 
[4 [३ स् $ ^ ि ध रि 

कस्तूरी जायते कस्मात्को हन्ति करिणां कुप् । फ कृयात्कातरो यद्धे मृगास्सिहः 
पलायनम् ॥ १ ॥ कः से चरति का रम्या करा जप्या.कि विभूषणम् । को वन्द्यः कीदशी 
लङ्का वीरमक्षटकम्िता ॥ २ ॥ सीमन्तिनीषु का शान्ता राजा कोऽमूदरणोत्तमः । विद्वः 
का सदा वन्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरः कस्य पुत्रो गङ्गा वहति कीदशी । 

8 (~. (` (^ [+ भं र 2 ८ कर 6 ० 

मस्य श्चाभा का वास्ति धमंस्य तरता गतिः ॥ ४ ॥ भाजनान्तं च परय जयन्तः 
+ ^. + अ + ¢ (^ + ५ $ ® 

कस्य वै मुतः । कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दटभम् ॥ ५ } एश्वीमंनोधनं कीदट- 
कविना परिकौर्तितम् । केनेदं मोहितं विश्वं प्रायः कैनाप्यते यशः ॥ ६ ॥ मवत इवाति- 

सच्छे कस्याम्यन्तरमगाधमतिरिरिरम । काव्यामरतरसमय्रस्वमिव सदा कः कथय सरसः 
॥ ७ ॥ वीरे सररप रिपृणां नियतं का ददयशायिनी भवति । नमपि प्रम्थितजल्दे का 
राजति हन्त वद तारा ॥ ८ ॥ श्रमरहितः कीटो भवतितरां विकपितः पद्यः । ज्योति- 
पिकः कीटक्षः प्रायो भूवि पूज्यते छौकैः॥९॥ प्रभवः को गङ्खाया नगपतिरतिमुभग- 

म ७ भ न ¢ ^ स, (~ ९, (= ८, 0 ̂  

शुङ्गधरः। के पेव्यन्ते मेवकपताधर्यथमथरतः ॥ १० ॥ अयमृदितो हिमरस्मिवेनितावदनस्य 

कीदशः मटशः । नीटादिकोपटम्भः स्फुरति प्रत्यक्षतः कम्य ॥११॥ गेरिकमनःरिटरिः 
परायेणोत्पद्यते कुतो नगतः । यः खलु न चलति पृरुपः स्थानादुक्तः म कौटक्षः ॥ १२ ॥ 
कम्य मरो दुरधिगमः कमटं कः कथय विरचितावाप्रः । कैस्नुप्यति चामण्डा रिपवस्ते वद 
कुतो र्टाः ॥ १६॥ कं संजघान छृप्णः का न्नीतलवाहिनी गङ्ग | क दारपोषणरताः कं 
(१४) एकस्मिन्नथ कामिनीः ची. द्वि्त्रे्य 'यापिनी' रातिः. (१५) अत्र रमाटेः उति नक्तव्ये भारे ° 

एति रशगुतः, वनः इ्यत्र धत्रनेः दति वैदत्तः" वदनेन इत्यत्र 'मदनेनः शि मश्वयुतो वो दत्तः, 
(१) करस्तरी कस्मात् जावते-मरगात्. करिणां कुं को हन्ति- सिंहः. कतमे गुदे करि कुर्यात्-परलायनम् 

दति योजना. (२) तकः चगति-त्रिः पक्षा, गम्या-~रमा. जप्या-कक्. वरिभपणम्-कटकम्. बन्यः-पिा, 
टदा -वीरमकटहममदारिमिः कम्पिता नारितेयथः. (३) चगणायन्ताक्षरयेमेरनेनोत्तमम्, यथा सीता. रामः. 
त्रिया. (४, ५) चतुथपादस्यपद्त्रयेण प्रधवत्रयस्येत्तम्. (६) कविना. हे कोटे रप्रश्व. इना कामिन, 

एविना काव्यक्रत्रा, (५) सरसः” तडागस्य. मसेन शुङ्गादिना सहवतमानः. (८) नाग. आग चरमपर- 

भदिनी सत्रणां मनसि दृःखहपा. ताग नक्षत्रम्. (९ श्रमगहतिः". भ्रमराणां शद्राणं हितो हितञ्नत्. 

भण मिथ्यामन्या रहितः गुद्धज्ञानतान्. (१०) प्रभवः. उत्पत्तिस्थानम्. महान्तः इशः. (११) सदश्च, 
समान इव ददयतेऽपौ. तुल्य दयवः. दशा नेत्रेण सदवतमानः सहयर तस्य सेत्रस्य मनुष्यस्य, (१२) न- 
गतः. नगतरैतात्. न गतः स न जगमेन्यथः, (१२) क्रस्यः > तस्य, कः ब्रह्मा, क्रः" मस्तकैः, 
कृतः पृ्वयाः सुकराशात्. परथ््यधिक्रारात्य 

१ म्र, 
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नलपननतं न वाधते शीतम् ॥ १४॥ कः कौकेकंकौ कान् हसति च दतो ह्नि 
दरिणाक्षयाः। अधरः पच्वमङ्खी हो कुन्दस्य कोरकान्दन्ताः ॥ १९ ॥ का शंमुकान्ता 
रिम चन्द्रकान्तं कान्तामुखं कि कुरूते मूर्जगः । कः श्रीपतिः का विषमा मस्या गौरी 
मुखं चुम्बति वासुदेवः ॥ १६ ॥ का छोकमाता किमु देहमु्यं रतेः किमादो कुरुते मनुष्यः। 
को दैल्वहन्ता वद वै करमेण गौरमुखं चुम्बति वासुदेवः ॥ १७ ॥ का रौद्री किमु 
नेत्रम्यं श॒काभेकः फ कुरुते फलानि । मोक्षस्य दाता स्मरणेन को वा गौरमुखं चुम्बति 
वापुदेवः | १८ ॥ के मूपयन्ति स्तनमण्डलानि कीदश्युमा चन्द्रमसः कुतः श्रीः । किमाह 
मीता दश्षकण्डनीता हारामहादेवरतातमातः ॥ १९ ॥ रवेः कवेः करि समरस्य मारं रृषे- 
भय कि किमृशनिि भह्भाः। खाद्यं विष्णुपदं च केषां भागीरथीतीरपमाश्चितानाम् 
॥ २० ॥ व्रजन्ति पद्मानि कदा विकासं मिया गते मतरि कि करोति। रात्रौ च निलयं 
विरहाकृडा का पर्योदय रोदिति चक्रवाकी ॥ २१ ॥ सन्तश्च टृव्ाश्च महापिमंघ्रा विप्राः 
रूपिष्ठाः खट माननीयाः । कि कि समिच्छति तथैव सव नेच्छनिति कि माधवदा्रयानम् 

॥ २२॥ का पाण्डुपत्नी ग्रहभृषणं कि को रामरात्रुः किमगम्लजन्म | कः पयेपत्रो 
विपरीतषटच्छा कुन्तीपुतो रावणकृम्भकणीः ॥ २३ ॥ करोति शोभामलके सिया 
टश्या न कान्ता विधिना च कोक्ता । अङ्गे तु कम्मिन्दहनः परारेः सिन्द्रविन्दरमिधवाल- 
लटि ॥ २४ ॥ कि मृपणं मुन्दरमृन्दरीणां कि दषणं पान्थजनस्य नित्यम् । कस्मिनिविधात्रा 

लिवितं जनानां मिन्द्रमिन्दु्विधवाटटटि ॥ २९ ॥ कौटक्षा भिरिदतनुये च घातूरविप्णो 
का विबुधजरातमस्ततीया | मध्यार्णे त्ति कथमात्मकोऽम्ति देशः मोमाञ्यं मकलटकया ज- 

सात्राहा ॥ २६ ॥ विवाहे पुरप्रीजनद्प्यते का न के मानमायानित गर्वोत्नता का । घने 
वारिधौ रामतः कम्पते का हरिद्रा दरिद्राः सरिद्रिवणश्रीः॥२७॥ क्मिन्वप्तन्ति वद मीनगणा 
विकल्पं किं वापदं वदति कि बुस्तै किवश्वान् | विदुतावटयवान्पथिकाङ्नानामृदनको 
भवति कः खल वारिवाहः ॥ २८ ॥ शब्दः प्रभगत उति प्रनरामिदायी कीटग्मतेहदत 

दान्द्विदो विचिन्त्य } कीटमहस्पतिमते विहिताभियागः प्रायः पमान्भवति नास्तिकवम- 

(१४) कृष्णः क्र संनधान-करसम्. कीतट्व्राहेना गङ्गा का-क्रारातसत्राहिना. दाग्पापणरताः # 

दारपोषणरताः, रीतं वटवन्तं कै न बाधते-कम्वन्यवन्तम. (१५) दग्णक्ष्याः कः कर देमति-अ- 

धरः पवम्, करौ कौ सतः-भद्घ्री हमा. क्र कान् हमन्ति- दन्ताः, कृन्दस्य करोगकान. (१६, 
१७,१८) गोर. मुखम्. चुम्बति. वासुदेवः. गरीमुखं चुम्बति वामुदेवः. मूरजंगो जारः; (१९) 

हाराः, महदेवग्ता. तमातः रात्तः. हागम, हादेवर, हातात, मातः, (२०) भा क्रान्तिः. 

गीः व्रणी, रथी योद्धा, उतिः अनावृ्यारिः. भङ्गा ग्म उज्चन्नि वाञ्छन्ति. आधितानाम्. भागी- 

रथीतीरसमाश्ितानाम्. (२१) सूयाद. गेदिति. चक्रवाका. (२२) मानम्. धनम्. वनम. दानम्. 
घनम्. यानम्. माधत्रदाधयानं माधवे वश्ञाते दाघः उष्मा तस्मिन् यानं गमनं नेच्छन्ति. (२३, २४, २५) 

चतुथपादस्थपरः प्रशरस्योत्तरम्. (२६) १ (२७) चतुप्रपादस्यचतानिः परः रमेण चत्वारि उत्तराणि, 
(२८) वार्विहः वारि जटे. वा विकत्पथि, अहः दिनम्, वारिवाहे मेः, 
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मध्यः ॥ २९ ॥ कः प्राथ्ते मदनव्िद््या युवत्या माति क पुण्डूकमुषैति कथं बतायुः । 
क्रानादरो मवति केन च रञ्यतेऽन्नं बाह्यास्थि करं एृलमुदाहर नालिकेरम् ॥ ३० ॥ कर 

वपति ट जन्तः कि निदानं हि वानेभ्नटिति वदं परुं के छम्नकण्ठं वदन्ति । प्रपवसमय- 

दुःखं वेत्ति फा कामिनीनां तिख्तुषपरक्रोणि मक्षिकोष्ं प्रसूता ॥ \१ ॥ को निदग्न्िपर- 

रिपुणा, कश्च कणस्य हन्ता नद्याः कूलं विघटयति कः कः परस्रीरतश्च | कः संनद्धो मवति 
समरे भूषणं कि कृचानां कि दुःसङ्घद्रवति महतां मानपृनापहारः ॥ ३९ ॥ कः कान्तार 

मगापिितुवेचनतः संश्छिप्य कण्ठस्थर्टी कामी कि कुरुते च गृप्रहटतरििन्न प्ररं च किम्। 
का रक्षःकुलकाटरात्रिरभवचन्द्रातपं देष को रामशरुम्बति रावणम्य वदनं सीतावियोगा- 
तुरः ॥ ३६ ॥ कीट्रत्तमतंगजः कमभिनत्पादेन नन्दात्मजः शब्दं कुत्र हि जायते युव- 

तयः कस्मिन्ति म्याकुलः । किकरितुं दधि गोकुटात्रचडिता कृपणेन मार्गे ता गोपी का- 
चन तं किमाह करुणं दानी अनोखे भये ॥ ३४ ॥ कि कुवैनत्युपमि द्विजाः मतिदिनं के 
माननीयाः प्रमोः का वा साहसिकी निशापु सततं दयोः कीटशी वतते । कृत्रास्ते मधु 
नाल्किरनफटे कैः स्यायिपासादमः पंध्यावन्दनमाचरनि शिब्रधा नारीभगान्तमैः॥२९॥ 

टकामृपनिश्राचरो रनुपति युद्ध कथं दृष्टवान्दीनं पाति पितेव यः परुपतिः कम्तम्य वाहः 
परियः | केनापूवफटं नरः सृष्तिभिः कस्मिन्स्थले मृज्यते जारा य मुवि तान्मशाम्ति कतमो 
लेषामिहैवोत्तरम् ॥६६॥ त्रोदेत्य॒दयाचलस्य तरणी रम्या गतिः कम्य ते कान्ता भान्ति च 
किं करोति गणकरौ यटि विधरल्येति कः । कम्मिज्ञा्रति जन्तवो न चकदामतेचकाकः 
नियः शङ्कम्रे तुरगस्य भानि गणयलयन्योऽद्वि वन्ध्यामुतः ॥ ६५ ॥ अन्यस्रीम्छहयारो 
जगति करे पद्रयामगम्या च का को धातुदशने समम्तमनुनंः का प्राण्यतेऽहनिशम् । द्र 
यवनेश्वरो निजप्र प्माननां कामिनीं मित्रं प्राह किमादरेण सहमा यारानदीदंशमा ॥६५॥ 

म्मिन्दोतै मरारिः कर न खल वमतिवायमरी को निषेधः स्रीणां रागस्तु कस्मिन्न् खल् 
पितिमा शरिमंबोधनं क्रिम् । मंबहिः काहिमांशोषिधिहरवयमां चापि संबुद्धयः का वतं 

"~~ 

२९) नास्ति करवगमध्यः न व्रिद्यते क्वा गक्रागे मध्ये यस्यसः प्रमूनराब्दः प्रभूतः प्रचृग्वाची. नासिक 
नां अपुनजन्मवारिनां वगः ममहृम्नस्य मध्यन्ततता. (३०) नास्म." नापुष्पः. असक्र भारे. # 
राघ्रम्. पुनः प्रतिलोमम्. रद्र शरुद्र. अटिना फण, वद्िरऽस्थि यस्य एवेतिं नािकरम्. (३१) चत्॥ 
पररस्थपदचतुश्यन प्रश्चचनुश्यस्यत्तगम. (३२) मागः मदनः. नरः. पूरः, नामः. परः. हारः. मानपृज्नप्रहाः 
मानपजवेगपहागे नारः. (३३) चनुधपद्स्थपदमनुक्रमण उत्तगाणि, (३२४) दानी दानमस्यास्तीति. भन. 

गरकटमे. वे आकरे. मवे सति. दानी अनाते मरे यावनीमापतरा प्रन्युनरम्, (३५) चतुपादस्यपः 
गनुक्रमणोत्तगणि. (६६) टंका-काट. दीनं-नं्दी. कन मुवेन-नक्रि स्वर्ग. जागः-राजा. (३५) 

ुथपादस्यपदयनुकरमणेनगाणि. (३८) यार जगः. नदी. दंश. मा रक्षी, गररानदीदिशमा दै मित्र एवाद्य 
दीप्रकलिका मयाकदापिनद्ष्र द्यथकरं ग्रावनीमापरया उत्तम् 

+ ~~ ज ५ तं र त क म ० क 3 ~ [त ~~~ र, ~ ~ 

५ कस्मन्प्रदूय. > सूयः; ३ श्वतवम् 
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लब्धः कथं वा कुरुकुरहननं केन तत्केशवेन ॥ ६९ ॥ गच्छन्ति फ्ाजिवदौ इतनिजतनव 
का भिनत्ति खकृटं कि स्याद्योज्यं विकल्पे ककचनिमनसैः करि वृपिहेन भिन्नम् । कीट- 
ष्दितयाः भमूतिः किमनरशमनं का कपैः पाटनीया को वन्धः कः प्रमाषटि त्रिमवनकट्षं 
्वधुनीवारिपुरः ॥ ४० ॥ पः संमोधनं कि विदधति करिणां क रनोओद्धिषत्कि का 
शून्या ते रिपूणां नरवर नरकं कोऽवधीद्रीचकं किम् । के वा वषोप न स्यर्विमिव हरिणा 
कि नलाग्रविभिन्तं को वा मार्गं विसर्षन्विघट्यति तरू ्रमेदावारिपूरः ॥ ४१॥ कि 
तृष्णाकारि कीदटग्रथचरणमहो रोति कः काल्धिकाश्चिः कोऽपस्मारी भजगे किम करिश्च- 
मनं तायप्तबोधनं किम् । का सुन्दयामपीन्दुः कथमचलभरतः का च संबुहिरमे्ीनिं किं 
कीविनीनारमणमतिहरा हेमप्रारङ्गटीला ॥ ४२ ॥ ताराविप्णरणलिरखगहदयरमास्कन्द- 
मंबुद्धयः कर कर स्याद्धातुतरयं॑जिकरणपरितं कुत्र त्वावबोधः । चलवारस्तदधिताः स्य 
क्र नु खलु विगतकेकवणेखरूपाः कि मूत्रं पाणिनीयं वरिकपति न षह खोक्तिमिमी 
स्वरअप॥ ४३॥ 

बहिरालापाः। 

पूनायां कि षदं परोक्तमस्तनं को बिभत्युरः । क आयुधतया स्यातः प्रलम्बापुरविष्धिषः 
॥ १ ॥ को दुराद्यस्य मोहाय का प्रिया मुरविद्धिपः । पदं प्रश्रवितर्के कि करो दन्तच्छ- 
द भूषणम् ॥ २ ॥ पक्षिश्रष्ठसखीवप्रसुरा वाच्याः कथं वद । ज्येष्ठे मापि गताः शोषं 
कीदर्योऽल्पनटा भूवः ॥ ६ ॥ विन्वमराप्रटम्बघ्व्रीहिमानुपपंयुगाः । कथं वाच्या मव- 
ण 9 ~ ----- ---"~-~ ~~~ ----- थ त न ~ न ~ ~ ~ ॥ , क न 

(३९) के उदके. इवे प्रेते. न नवे. शके यतेनविषर. केशव. उन. के. इदा. वे. न केतेन. (४०) स 
स्वग. धुनी नदी. वा. रिपः गिपोहरण्यकरिपेसरःस्यरम्. स्वभुनी स्वः स्तरग ध्रनयति कसम्पयतीति तारी. 
वारि उदकम्. प्रः पुरी. अः विष्णुः. स्वधूनीवारिपुरः. (४१) नः. मदाः. वारि. प्रः नगरी. अः विष्णुः 
नमं कीडानम. दावाः दावानटाः. रिपः दिगण्यकरियोरूगःस्थलम्. नमदावारिप्मः, (८२) टेम. सारं अ- 

राभिः सहितम्. गर्छी प्रशस्तकण्टः. इटा प्रथ्वी. लाटी राटवरान. गरं विप्. साम सान्तम्. हे. देया 

टीला. मठी मटवान्. कटद्ाति यावन्. साग अक्षैः मित. रम्. टेममाग्रटीटा दैपः सुवर्णस्य सा- 
रको मगः तस्यलीटा. (४२) दे भ. दे अ. अवे. माः. ते. भाव, इ, भरे. भादीपतौ. वा गति- 

गन्धनयोः. इण् गतौ. भवि. मवस्यापयं मातरिः अवस्यविः, वस्य विः. सस्यदः, सश्च ग्व अश्व घाः" तेरा 
मक्तयः सोक्तयः तामिः सह भास्वर" इ्यस्मिन्पदे भात्रे" इत्युत्तरं स्पुरति. भास्वरे" उद्यत्र सकार-अकार-रे. 

फैरविना भवेः उति पाणिनिसुत्रमुद्धवतीत्ययः 
(१) शुनासीरः.“ सुः प्रजायाम्. ना पुरूषः. सरो दृटम्. (२) शामानुगगः. राः धनम्. मा टक्ष्मीः, 

न इति वितर, रागः आगक्तत्वम्. (३) विवगटीनकुरीगः." विः पक्षी. वरे श्रष्रम. आरी सक्ती. नकुटी 

नकुलच्री, इरा मदिर. त्रिरु दिषु आटीनाः प्रविष्टाः कुटीराः जटचर जीवविदेषा यासु ता 
-~---------~------~~---~----- 

१ संभरामाप्नी, २ यक्तनिजदेहा क्रापत्रसदरनयैः. ४ प्रोभाः, ५. रमणीयम्. ६ गा- 
यति. ५५५अगनीजा सीता तद्रमणो रमः. 
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३७ उज् कथ 1 भूत 

न्लेता दिनान्ते विकप्तन्ति काः ॥ ४ ॥ आनन्दयति कोऽलर्थ प॒ज्जनानेव मृते । प्रः 
$ (< ट [ब क 

धयति पद्यानि तमांसि च निहन्ति कः ॥ ५ ॥ अय्वी कीदक्षी प्रायो दुगमा मवति 
भिये । प्रियस्य कीटश्षी कान्ता तनोति सुरतोत्सवम् ॥ ६ ॥ कीटक्ति स्यान्न मत्स्यानां 
हितं सेच्छाविहारिणाम् । गुणैः परेषाम्य्थं मोदते कीटशः पमान् ॥ ७ ॥ अगस्त्येन 
पयोराशेः कियत्कि पीतमुञ्मितम् । तया वैरिकुलं वीर समरे कीदशं छतम् ॥ ८ ॥ के 
स्थिराः क भिया: स्रीणां कोऽप्रियो नक्तमाहय । दयम: कीदशी रम्या नदी कीटग्धना- 
गमे ॥९॥ का र्ता विष्णना कीदग्योषितां कः प्रशस्यते । असेव्यः कीदशः खामी 
को निहन्ता निशातमः ॥ १ ०॥ रक्ष्मणेत्युत्तरं यत्र प्रश्रः स्यात्तत्र कीदशः । ग्रीप्मे दविर 
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दब्न्दाय वनारी कीदशी हिता ॥ ११ ॥ प्रायः कार्थ न मुह्यनि नराः सवत्र कीटाः । 
नाधा इति भवेच्छन्दो नोवाची वद कीदशः ॥ १२ ॥ कामुकाः स्यः कया नीचाः सवैः 
कसिन्भमोदते । अधथिनः भाष्य पुण्याहं करिप्यध्वे वमूनि क्रिम् ॥ १३ ॥ को दुःखी सवे- 
कार्येषु कि मृहार्थस्य वाचकम् । यो यस्मादधिरतो निलयं ततः कि स॒ करिप्यति ॥ १४ ॥ 
वारणेन्द्रो भवेत्कीदकमीतये भङ्संहतेः । यद्यवदयं तदाम्मे किमकरिप्यमहं धनम् ॥ १९॥ 
काटे देशे यथायुक्तं नरः कुवेच्रेेति काम् । मुक्तवन्तावरप्स्येतां किमन्नमकरिष्यताम्॥ १६॥ 

(४) कुंवटयतनराजयः.' चुः प्रवी, (जवयोरेक्यात्) बल्यो वलभद्रः. यवो धान्यभेदः. नरो मनुष्यः 
आजिः संग्रामः. कुवटथानां कमलानां वनानां गजयः प्द्धयः, (५) मिग्रोदयः. मिश्राणां मखी- 

नामुदयो तब्रृद्धिःः मित्रस्य सूरस्य उदय उद्वमनम्. (£) भमदनव्रती. मदना मदनवक्ना वियन्ते 

यस्यां मा अतिगहनत्वाहृग॑मा. मदनः करामो त्रियते यस्याः सा. सयोवना यथः, (४) विमत्सरः. वयः प~ 
क्षिणो वियन्ते ग्रस्मिस्तत् विमत् इदृद्ं सरस्तदागम्. व्रिगतो मत्सगऽटकाते यस्य सः. (८) ससफटंकम्.' 
सकलं समस्तं क पानीयं मूत्रं च. कटद्केन टाञ्छनेन सहवतमानं कृतम्. (९) (अगाधवारिपूरजनिततर्गः. 

अगाः पवेताः. धत्राः मताः. ग्पुः शरुः, ह रजनि. ततगङ्गा ततो विस्तीणो रङ्गो नर्तनमण्डपो यस्यां सा. 

अगाधेन अतटस्पश्ैन वािप्रेण जलसमृेन जनिता टत्पादितास्तरङ्गा रद्य यस्यां सा. (१०) कुमुद- 

वनवान्धवोदयः.” कोः प्रधिव्याः युत्. कुमुन्. प्रधिव्याः मध्ये प्रीतिः कृतेद्यथः. अवनं शक्षणं वियते यस्यासौ 

अवनवान् रक्षाकररः धवो भती. नास्ति दया यस्य सः अदयः दवारहितः. कुग्रदानां चन्द्रविकाक्िकमलानां 
वनानां बान्धवो श्राता चन्द्रस्तस्यीदयः (११) करासारसहिता. सारमस्य पक्षिणो दिता प्रिया का उति 

प्रश्रः. साग्सस्य योपित् रक्ष्षणाकासारेण अखाततसगेकरेण सहिता सहवत॑माना. (१२) सावधानाः. सहं 

अवधानेन समाधिना वतत इति. अव्यप्रचित्ता इयथः. सौ अधाना स् इति पदच्छेदः. अस्याः, ओ- 
करिण सहवर्वमानः सौ. न धा अधा धार. हितः एवंविधः ना इति शब्दः, सकारस्य विसर्गः. नौः इति 
नात्राची भतरेदिति ग्राजना. (१३) द्ास्यापटे दास्या वेद्या. मह महोन्पे. दास्यामहे दानं रा- 

स्यामः. (१४) प्रास्यति." प्रयास आयामोऽस्यास्तीति प्रयासी. अति मृदम्. प्रयास्यति प्रकर्षेण त- 
त्स्थानं विमुच्य गमिष्यति. (१५) समदास्यः" समद मदस्तहितं आस्यं मुखं यस्य सः समदास्यः. भमर हि 
गजानां मदमाघ्राय्र हृष्यन्ति. समदास्यः लवं दानं व्यतिरिप्यः. (१६) अदहास्यताम्.* हास्यस्य भावौ हा- 

स्थता. न दास्यता अस्यता ताम्. युत्तक्रियां दरतो न कश्चिद्धसेदिलयधः. ओहाक् लगे. क्कियातिपत्ती 
स्यप्. तदन्नं ताव्यक््यतामिलथैः. ८ 
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दिमृनीस्थमिरो स्थातां कीटरो रारिमास्करौ । कः पूज्यः कः ममागेभ्यो न प्रभाकरस- 
मतः ॥ १७ ॥ कँ म्रवीणाः कुतो हीनं जीर्णं वासोऽशुमांश्च कः | निराकरिष्णवो बाह्यं 
योमाचाराश्र कीदशाः ॥ १८ ॥ न घते खलः कसमै पिडन्तं किमुच्यते । लदिश्ानां 
नवानां च तिडां कि नाम कथ्यताम् ॥ १९ ॥ सततं घते कमस्मे नीचो भवि किमत्त- 
मम् । करतेथेपि स्चादीनां धातृनां कि पदं भवेत् ॥२९०॥ क्रिमञ्ययतया ख्यातं कस्य छोपो 
विधीयते । ब्रूत शब्दविदो ज्ञाता समाहारः क उच्यते ॥२१॥ कौ विष्यातावहेः रात्र 
रोकं वदति कि पदम् । कोऽमीष्टोऽतिदरि्रिस्य सेव्यन्ते के च भिक्षुभिः ॥२२॥ र 
मृशन्ति पयोवाहाः कौटशौ हरिवछमा । पूजायां कि पदं कोऽिः क ृष्णेन हतो 
रिपुः ॥ २३ ॥ वद वहम सथैत्र साधरुभवति कीटशः । गोविन्देनानमि किते नन्दवेहमनि 
कामवत् ॥ २४ ॥ यत्नादचिप्य का ग्राह्या टेखकेमपि्लिका । घनान्धकारे निःशङ्क 
मोदते केन बन्धकी ॥ २९ ॥ किमनन्ततया ख्यातं पदेन व्यङ्गमाद्य । जनानां टोचना- 
नन्दं के तन्वन्ति घनालये ॥ २६ ॥ प्रयिण नीचटोकस्य कः करोतीह गर्वताम् । आदौ 
वणद्वयं दचा बरूहि के वनवापिनः ॥ २७ ॥ सानुजः काननं गत्वा नैकपेयाज्ञवान कः । 
मध्ये वणेत्रयं दा रावणः कीदृशो वद् ॥ ६८ ॥ धत्ते वियोगिनीगण्डम्थल्पाण्डुफ- 
लानिका। वद् वर्णो विधायान्ते सीता दष्टा भवेत्कया ॥ २९ ॥ विप्णीः का वमा 
देवी छोकत्रितयपावनी । वणोवाद्यन्तयादेत्रा कः राब्दस्तुल्यवाचकः ॥ ६० ॥ पुरुपः 
~ ~ + ~ ~ 

(१४) (अमावः." अभी नास्ति भा दियता कान्तिरहिताी. अः क्ष्णः, नमावः प्रमाणाच्च प्रसिद्धः 

सप्तमः पदाथः. प्रभाकगस्तु अभाव्य सप्तमे पदाथ प्रमाणत्ेन न मन्यन्ते. (१८) विज्ञानवादिनः. विज्ञा 

विशेेण जानन्ति ते चतुः. नवत् नतनान्. जीण व्रं नवान् द्ीनमृव्यं स्यादिन्यमिप्रायः. इनः मूः, 

रिजञानघादिनः तिेयेण ज्ञानस्य तश्वा्थूनानस्य वादो वियते येषु ते विन्नानवारिनि दूति पं वीद्रशाघ्रे प्राद्र. 

(१९) रगस्मपदम्.* आत्पव्यतिरिक्तः पः तस्म परस्म अन्यस न स्तानि. पं पदम मुषित पदम्. 

प्रस्पदं नवानामपि तिडां तिपू तम् च्वि दुयादीनां प्र्यपदसन्ना. (२०) "आत्मनपद. आत्मने लसत. 

पदं प्रतिष्ास्थानम्. आत्मनेपदं त आनाम् स्च दरव्यादीनि नव वचनानि भवन्ति दति भावः. (२१) लर 

तः. स्वर् स्वर्ययं स्वरम निपातः. दतः दृनमतञकस्य. स्वागितः दम्वादयख्रयः स्वग: प्रेकमुदात्तानु्ात्तस्व- 

ग्तसंक्ञाः समाहारः स्वग्तिः इति तात्पयाथः. (२२) वीहाराः. विश्च विश्व वी गर्दमनृग. हा दूति खेदे. 

गः द्रव्यम्. वीहराः तीधमृमयः. (२६) कंसामुरः.” के जम्. मा एन कृष्न सदवततमाना रक्ष्मी.. सु 

पूजायाम्. रः अनिः. कंसामुरः एतन्नामा दनः. (२४) दीनगक्षा-क्षीरनदी. दीनान्दुःस्थान् भिक्नाचगदीन् 

रक्षत दयेवेशीलो दीनग्क्षी दीनपारकः, क्षारं दग्धं तस्य नदी क्षाग्नदी. (२५) नादिना जागकटिना. 

नाल्किगज्जाता ना्करिगजा. जारेण उपपतिना सह करिः कडा तया नारक्र्िना. (२६) खननाः. सं 

आकारम्. आक्रारस्य सवत्र वरनमानत्वरादन्तो नास्ति. टै खन्न. खज्ननाः पा्िवर्षपाः. (५) दावराः." गाः 

द्रव्यम्. रायगः भिदाः. (२८) गाक्नमोत्तमः. रामः दाशरथिः. राक्षमोत्तमः राक्षसानां मध्य उत्तमः प्रप्र, 

(२९) श्टवटीटया,' टवी लताविशेषः. स्वीया टता नाम पुत्रस्तस्य शटा कऋडा तथा. (६०) न्- 

मानः. मा टक्ष्मीः. समानः तुल्यः । 

१ बाह्मन्यलवादिनो योगाचाग बद्धमेदः, ८ मम्याधप्यात्रम् 
ध 
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कीटशो पेत्ति प्रायेण सकटाः कटाः | मध्यव्ढयं लक्ला बहि ¢: स्यात्पुराट्यः 

॥ २१ ॥ यजमानेन कः खर्गहेतुः सरम्यग्विधीयते । विहाया्यन्तयेविर्णो गोलं कुत्र स्थितं 
वद ॥ ३२९ ॥ नीचेषु यावनी वाणी का कः स्याच्छमदो जने । दंमोरावाणं कि कं भन 
नते व्याधयो जनम् ॥ ३६ ॥ कम्मिन्लपिति कंपारिः का दृत्तिरधमा रणाम् । कि ब्त 
पितरं बालः मि दृष रमते मनः ॥ २४ ॥ किमिच्छति नरः कार्यां भूपानां को रणे 
हितः । को वन्यः सवेदेवानां दीयतामेकमुत्तरम् ॥ ३९ ॥ भागीरथी करथभूता कामिनी 
पराह कि म्यम् | एकमेवोत्तरं देहि शास्रटोकिकमापया ॥ २६ ॥ बुधः कौट 
श्वचो वृते को रोगी कश्च नास्तिकः । कीटक्लन्द्रं नमस्यन्ति करि सूत्रं पाणिनेवेद 
॥ २७ ॥ राज्ञः संबोधनं कि स्यात्मृ्रीवस्य तु का प्रिया । अधनास्तु किमिच्छन्ति अर्तः 
विं क्रियते वद ॥ १८ ॥ क्रिमम्ति यमुनानद्यां जारान्कि वक्ति जारिणी । आन्धरगीर्वाण- 
माषाम्यामेकमेवोत्तरं वद ॥ ३९॥ का कान्ता काटियारातिः पुनरर्थ क्रिमः्ययम् । कि वन्द 
सपेदेवानां फलेषु किम् मन्दरम् ॥ ४०॥ केदारे कीटो मागैः कुत्र रोते जनार्दनः । खी- 
चित्तं कुत्र रमते खामी कि वक्ति नेटिकाम् ॥ ४१ ॥ कः कुयादुवनं सवं कः समुनमृल- 
यमान् | कि प्रतीके मवेन्मुख्यं कः परत्रेति पृण्यताप् ॥४२॥ वरनममये रिपु स्या- 

रतयं कीटक्च कि घनात्पतति । मराघ्रपि क्म्यन गमनं मानप्तगमनाय कौदटशा रमाः 
॥ ४६३ ॥ चादय इति यत्र स्यादुत्तरमथ तत्र कीदशः प्रश्रः | कथय तरितं के स्युर्नो 
काया वाहनोपायाः ॥ ४४ ॥ वदतानृत्तमवचरन ध्वनिरुचेरुच्यते प्र कोदटक्षः। तव मुह्रो 

गुणनिवरै रिपुनिवहं कि नु कतरः ॥ ४९ ॥ को माद्यति मकरन्दैस्तनयं कमसत जनकरा- 
जमुता । कथय कृषीवल सस्यं पक करिमचीकरस््वमपि ॥४६॥ एच्छति पुरुषः केऽस्यां सम- 
म॒वन्वजृत्तपरक्षतयः । बहुभयदेश्ं जिगमिपुरेकाकी वायते स कथम् ॥ ४७ ॥ को नयति 
(३१) नागस्किः नागरिकः नगरनिवामी चतरे वरा. नाकः स्वगः. (३२) ागत्रिधि ° गाग; यज्नं तस्य 

विधिः. गवरिशष्दे गोलं ततत. (३३) “अव्रलामोजनम.” अवे. सामः. आनजिनम्. अरेटामोजिनम्. (३४) शले 

पेवेवावरापरूपम्.* रेषे. मवा. वा. परल्प्म्. (३५) श्वलयुजयः." मृध्युम्. जयः. म्रलयुजयः. (३६) मटापहा." म- 

लापा. मटा पटा.(२जोअवतवदधातुगप्रयवः प्रातिपदिकम्. अधवन्. अधरानुः. अप्रययः, प्रातिपदिकम्, अभवद- 
धातुरप्रययः प्रातिपदिकम्. (३८) 'देवतागधनम्.* देत. तारा. धनम्. देवताराधनम्. (३९) १. (४०) म 

तुलिङ्गम्.' मा. त्. हिङ्गम्" मातुलम्, (८१०४२) ४. (५३) समुत्सुकमनसः.' समुदमु मृदा दपण सहवर्त- 
मानाः समुदस्तेषु. कं पानीयम्. अनयः शकटस्य. समुत्सुक उत्कण्डायुत्तं मगो येषां ते सपुप्सुक्रमनसः. 

(४४) कनिपराताः.' अन्न के निपाता इति प्र्चः प्रथमवारमेव. द्वितीयवारं तृत्तरम्. निपाताः करे भवन्तीति 
प्रश्नः. चादयो निपातसज्ञाः क प्रानी निप्रतन्ति ते क्रनिपाताः अग्तराणि. (४५) अनम॑तारः.: अत्रमं नी- 

चाथवाचक्रम्. ताः अय्युजध्वनिः. अवमन्तारः अस्मन्सित्राणि गपणामपमानं करिष्यन्ति दृय्थः, (४६) 'अ- 

लाटतरम्ः* अटी भ्रमरः. टरं ठनामानं पुत्रम्. अहं अ रीटवे छेदनमकगवम्. (८७१ मानवनगाः.” हे मा- 

तव नगाः परवताः, हन्द हि पता्ना पक्षच्छेदः ठृत इति धागाणिकौ कथा, मानवन गाः हे अनवन न 
तथ जन ० 

० भ् अनः 
= गी जिन क ण कपि = ि्म०००५३०० भ्य 

१ पहारएभाप्येश्यथै 
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जगद्रहोषं क्षयमथौ विमरांगमृव कं विष्णुः । नीचः कुत्र सगर्वः पाणिनिभूत्रं च कौटक्षम् 
॥ ४८ ॥ कि स्याद्िशेष्यनिष्ठं का परस्या कदत पूरणी भवति । नीचः केन सगः सूत्रं 
चन्द्रस्य कीदेक्षम् ॥ ४९ ॥ पुकपरिविन्दः दाब्दः पुवह्मण्यस्य वाचकः केन । स्तनभरन- 
भिता नारी केनोनायेन रञ्जयेत्कान्तम् ॥ ५० ॥ कीटग्ृहं याम्यग्रहं गतस्य कासाणमम्भ- 
स्तरणे जनानाम् । मृषा कथं कण्ठ नते नु षष्टे मृक्ताकटापैरिति चोत्तरं किम् ॥ ९१ ॥ 
कौदटटग्वनं स्यान्न भयाय ष्टे यदुत्तरं तस्य च कीदृशस्य । वाच्यं भवेदीक्षणनातमम्बु कं 
चाधिरेते गवि कोऽचनीयः॥ ५२ ॥ दधौ हरिः कं शुचि कीदटगम्रं एच्छत्यकः किः कुस्ते 
सशोकः | शोकं विधायापि क्रिमित्युदारः कविनं तोप समुपेत भयः ॥ ९३ ॥ लक्ष्मीधरः 
एच्छति कीटशः स्यान्नपः सपत्नेरपि दर्मिवारः । अकारि कि ब्रहि नरेण सम्यकिपतृल्लमा 
रोपयितुं खकीयम् ॥ ५४॥ कीरो वद मरुम्थटं मतंद्धागि कुत्र मति मृषणं भवेत् | 
पहि कान्त सुभटः सकामुकः कीटो मवति कुत्र विदिपाम् ॥ ९९4 ॥ करा मियेण रहिता 
व्राद्नना धामि केन तनयेन नन्दिता । कीदशेन पुरूपण पक्षिणां बन्धनं सममिल्प्यते सदा 

९६१ ॥ कीटं हः यहारि कृजितं कः सम्रा यमि मृपतेमेतः । कस्तवास्ति विपिने भ- 
याकुटः करौदशश्च न मवेश्निशाकरः ॥ १७ ॥ कीदशी निरयभरनेकथा मेग्यते परमपाप- 
कमेभिः | प्रेतराक्षमपिश्ञाचमेविता कौशी च पिनकाननम्धी ॥ ५८ ॥ केमरद्रमतल्पु 
~+ -~---==-~~-~--~-न~----- स= 

विद्यते अवनं रक्षणं यस्य सः अनवनः तत्सत्रोपनं टे अरक्षित लंमागाः गरन मा करयोः. (+<) धमोग- 

न्धते.' ग्रमः कृतान्तः. अग गात्रेधनम्. धने. यमो गन्धने प्राणिनीग्रव्याकरणमध्ये इद् सूत्रमस्ति, (४९) शवि- 

पणपेकार्थ॑न.” विरोपणम्. एका. दान्यानां संल्य्रापरकं एकमेव मवति. एकार अद्र दम्यते तदा चिन्दर्ना 

साफत्यै स्यादन्यथा जन्यमेवर. अर्धन द्रव्येण. विद्ेपणमेकाधन ददं चन्द्रव्याक्रणमूचमास्ति, (५०) “उपरि- 
वरिहरणेन. आये सकपरिविन्दश्ब्दे उपमि वि दृ्येतेपां वणानां हरणेन निष्करामनन स्कन्दः दति श्यः 

सुत्रह्मण्यस्य षडाननस्य व्राचक्र भवति. द्वितीये उपरि व्रणेन दन्यस्य विपररातग्तनन्धः. (41) ्टाग- 

विनावः.* हारावि. हादृतिखे. हा दति रावः याब्दो विद्यते वरस्मिस्तत्. नावः नकाः. दै हयराः वौ गुं 

ष्मान्विना. (५२) अर्दिखमहिमः अर्दितम् न मान्ति दिखा प्रातुक्रा जीवरविदिपरा यरस्मिस्तत्. अिमिःनं 

त्रियते टम् अदिम् तस्य अदिः सतः कोऽथः. वदा अदटिष्रब्दान् हिम् दमीकरियते तदा अं दूति निष्रतु 

अखं नेजजलं अश्रुपातः. अहिं रोपनागम्. अः कृष्णः पृञ्य; सन. अवि्ेत. (५३) शरगपक्मक्रादरिति 

अगं गोवर्धनम्. अकरं नविद्यते कृ जदं यचतन. हे अकम विद्यते फम॒खं यस्यसः टै दुःखिन. रादि रदरव 

करोति. अगमफरमकरोदिति एवं शोकं अगम्यं अक्रगेत् दति विचाग्यन् तुषो न भवति. (५४) समजनितनय 

टे सम मा टक्ष्मीस्तया सहवतमान दहै रक्ष्मीधर. जनितनयः दता नयो न्यायो येन सः समजनि तनयः तनयः 

पुत्रः समजनि उत्पादितः. (५५) (वारितोरणे." अवरागि न विद्ते वारि जट यरस्मिस्नत. तेग्णे बह्रगि 

सति. अवाग्ति रणे रणे संग्रामे अवारितः न वराग्यितुं दाकयते सः. (५६) शाकुन्तटाभगतेन." शकुन्तला 

नाम्नी कषेः पुत्री मरतनान्ना पुत्रेण. नन्दिता दर्यः. शकुन्तानां पक्षिणां टामोऽजनं तत्र रत आसक्तस्तेन 

व्याधिनेयथः. (५) कटे कविग्हितः." कटं मधुरः दाब्दः. कविः काल्यादक्रन्. नाहतः रातः. करट 

मरगरूपाभिङ्ञानेन विरहितः. न स्यात् दति भावार्थः. (५<) नग्कपारचिता. नगराणां पालाः नौ कजी 

वृक्षका यमभटास्तौ रचिता उपस्कृता. नराणां कपालानि कर्पराणि तैः कला रचिता, दुमशानममिरतु सनु- 
ष्याणां मण्डः सहिता भवति, ^ 
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संस्थितः कीदृशो भवति मत्तकुरः | तत्वतः रिवमपक्ष्य रक्षणेर्मुनः समिति कीटशो म- 

वेत् ॥ ९९ ॥ निजितमकटारातिः च्छति को नैको मृलयोभयमृच्छति । मेघ्ाल्ययृतरुचि 

राशायाः कि तिमिरक्षयकारि निद्चायाः ॥ ६० ॥ विहगपतिः कं हतवानदितं कौंदग्भवति 

परं जनमहितप् ! कि कठिनं विदितं वद धीमन्यादःपतिरपि कीट्मयद्त् ॥ ६१ ॥ अगु 

कुलविधायिदैवतो विजयी स्यान्ननु कीद्शो पः । विरहिण्यपि जानकी वने निवसन्ती मु 

द्मादधो कृतः ॥ ६२ ॥ कुमुमं पतदेत्य नाकतो वद कस्म सछहयन्ति भोगिनः । अधिगम्य 

रतं वर्गना क्र नु यत्नं कुस्ते मुिक्षिता ॥ ६६ ॥ क्वेयो वद् कुत्र कीटशाः कठिनं 

कि विदितं समन्ततः । अधुना तव वैरियोषितां हदि तापः प्रवरो विहाय काः ॥ ६४॥ 
वति कुत्र सरोरुहसंततिदिनरूतो ननु के तिमिरच्छिदः । पवनभक्षसपत्नरणीत्मुकं पुरुष- 
माद्य को जगति प्रियः ॥ ६९ ॥ न भवति म्यस्य कीदशी भूः क दृह कुचं न बिभर्ति 

के गता श्रीः । मवदरिनिवहेषु.काम्ति निदं बरमथनेन विपद्यधायि केषाम् ॥ ६६ ॥ 
समयमिह वदन्ति कं निरथं शामयति कान्वद वारिवाहवृन्दम् । वितरति जगतां मनःसु 

कीटश्चदमतिमात्रमयं महातडागः ॥ ६७ ॥ किमकरवमहं हरिमीं खभृनव्रेन गवां 
हितं विधित्मुः । ियतमवद्नन पीयत कः परिणततरिम्बफलोपमः प्रियायाः ॥ ६८ ॥ 
परिहरति मयात्तवाहितः कि कमथ कदापि न विन्दतीह भीतः। कथय किमकरोरिमां 
धरित्रीं रृपततिगुणैगेपते खयं चमेकः ॥ ६९. ॥ एच्छति रिरपिरुहो मधुमथनं मधुमथनस्तं 
रिरपिरुहं च | कः खलु चपटनया मुवि विदितः का नन यानतया गवि गदिताः ॥७०॥ 
कीदटक्तोयं दुस्तरं स्यात्तितीर्पोः का पृज्यास्मिन्वङ्मामन्त्रयस्त । दष धमं दूरतो मान- 

(५९) "दानवकृट्रमरहितः. दानेन मदेन वकरटानां व्रक्षाणां भ्रमरेभ्यः सक्राश्चात् हितः हितकर दि्यथः. रान- 
वानां देयानां कटेयो घमो दानवा अमी युध्यन्तीति मिथ्याज्नानं तेन रहितः. (६०) विधुतारतिननः" हे 

व्िधुतोगते विधुताः कम्पिताः अगतयः शन्नो येन स तत्संवोधनम्. अजः ब्रह्मा. विधुशन्द्रः ताग नक्षत्रा- 
णितासां तेजः प्रकाशः. (६१) (अहिमकरमयः." अहिं सपमु. भक्रगं नास्ति कमे गज्दण्डो परिमि 

स्तत्. अयः टोहम्. अदयः सपाः मकराः मतस्यव्िशोषास्तन्मयः. (६२) कुराठवर्धितः.' कुश 

ठः शुमसूचकशकृनेवधितो वधापितः. कुशश्च खश्च भशवो नामान पुत्रौ तयोरद्धिः संप्तस्मात्. 
(६६) शरत. सुरतपत्रे कल्प्क्षाय वाञ्छन्ति. सृरतस्य सभोगस्य सः शब्दस्तस्मिन्. (६४) 

गिरिसारमुखाः. गिरि वाण्यां सारं प्रधानं स्फुटोच्ारणवन्मुखं वदनं येपां ते. गिरिसारं लाहम. उखाः स्था- 
रीः. (६५) किफिरणोत्करयः. के पानीये. किरणानां उत्तराः समहयः, हे केकिरणोत्त केका व्रियते 

मपां ते केकिनः तेधां मगृगर्णां रणे शब्दे उत्कर उत्सुकः तत्मंबोधनम्. रः द्रव्यत. (६६) विप्र 
गानाम्. विगताः पर्गाः सपा यस्याः सा विपन्ना न फितु प्रगसहितैव. ना पुमान् अ कृष्णम्. विपत्संपत्य- 

भावः ददता. नगानां पत्रतानाम्, (६०) अरविदवान्.” अगवि नाम्नि रविः सूरो ग्रस्मिन्सः अरविस्तम्. 
दवन्दावानलान्. अगविन्दवान् अरविन्दानि कमलानि वियन्ते यस्मिन्तः, (६८) "अधरः." हे कृष्ण तं 
गोतरधनपवतं अपरः दृस्ते धृतवान्, अधरः ओष्टः, (६९) श्वमरेजयम्.' समरे संग्रामम्. जयं जयवादम्, 
अं समरंजयं रागिणी प्रध्वीमकगवम्. (४०) किङषनौकाः” दे केच. वनौका षने ओको गृहं यस्यासौ 
वामरः, टे केठाव, नोकराः नावः. 
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वनाः कि कतीह परातेवाश्रयाशम् ॥ ७१॥ कीटक्मातदीपर्वतेः शिखा स्यादुष 
एच्छल्याभजनते मृगाः किमू । देवामादे कि मते प्रायशोऽस्मह्लोकः कुर्याननो विवाहं वि- 

कीड्धक्सेना ¢ [* से [क [न 

विक्तः ॥ ७२ ॥ कं भवति रणे दवारा वीरः कस्मै एहयति रक्ष्मीभिच्छन् । 
का संबुदधिरभवति मुवः संग्रामे कि कुवींध्वं सुभटजना भ्रातृव्यान् ॥ ७३१ ॥ कंपारतिषैद 
गमनं केन स्याकसिन्टष्टि रमते खल्येच्छः । कं वपां शुमकरमनरधीराः कि कुयौ- 
मत्वं सुजन सशोकं टोकम् ॥ ७४ ॥ कीटक्षः परकटजनो भवेत्पुरान्ञः कः काटो विदित 
रहान्धकारदहेतुः । कः प्रयान्कुमुदवनस्य को निहन्ति ब्राततम्यं वद् रिरसा जितस्वया 
कः ॥ ७९॥ संग्रामे छुरदमिना हस्तास्वया के दुःखं के वत निरये नरस्य कयः । क- 
स्मन्दरवति कदापि नेव लोम ज्ञाताः के जगति महाटणुचभाजः ॥ ७६ ॥ कीटक 
समिति बरं निहमि शत्रं विष्णोः का मनमि मुदं सदा तनाति। तुच्छं प्रच्छरथिमुं 
निगद्यते करि पञ्चतः मममपमान एव केषु ॥ ७७ ॥ कामरिरहितामिच्छति मृषः कामुद्ध- 
रयति शुकरखूयः । केनाकारि हि मन्मथजननं कैन विभाति च तरुणीवदनम् ॥ ७८ ॥ 
हिमांशुषण्डं कुटिोरज्वलप्रमं भवेद्यराहम्रवरम्य कीटराम् । विहाय वर्णं पदमध्यम॑स्थितं 
न कि करोल्येव जिनः करोति करिम् ॥ ७९ ॥ वम्न्तमाप्नाद्य वनेषु कीटदा पिकेन 
राजनिति रमाटभृरुहाः } निरस्य वणेययमत्र मध्यमं तव द्विषां कान्ततमा तिथिश्च का 
॥ ८० ॥ उरःस्थलं कोऽत्र विना पयोधरं ब्रिभतिं संबोधय मास्तारानम् । वदनत 
पत्तनसरंमवं जनाः फं च कि गोपवूकृचोपमम् ॥ ८१ ॥ वपन्तमापाद्य वनपु रः 
विकाप्नि कि वहम पृष्पमुच्यताम् । विहंगम कं च परीम्फ़दा्षरं वदन्ति करि पङ्क>्न 
विदुः ॥ ८२ ॥ समुद्यते कुत्र न याति पांपुखा समुद्यते कुत्र भयं भवेञ्नटात् । समुदय 
(५९) 'अनुमाताते. “ अनु न विद्यते नौः यत्च तन् नौकरारदितप्न्यिधः. माता जनिन्री. टे भसे खद. अनु- 

मातत तं अनुमानं करिष्यसि. (७२) विमाकरमवनम.” व्रिभा व्रिगता भा कान्तिवम्याः सा. टे करम 

दषु वनम्. विभाक्रगभवनं विमाक्ररस्य मयस्य मवनं गृहं तन. सिहराति गते जरे सेवाः विवादादिषुभ- 
कायीणिन कुर्वन्ति. मिहस्याधिपतिः सूः. (७३) प्रगज्पेमाह." पग उक्कृष्टा. रकृष्टा एव सेना जये 

्राप्रुयादितयथः. आज्ये मंप्रामाय. टे मिद प्रथ्ति. व्यं पाज्येमहि जयेम. (७८) विनोदयेगरप्. विना 

गरुटेन. उदये सति प्रस्योत्नतंौ स्याम्. अवं भाग्यम् भहेतं वितादयेयं विनोदेन युत्त कुयापित्यथः. 
(५) विधुरविरहितः. विधेण कटेन विरहितः सुखीयथः, वधश्च रदिश विपरा चन्द्रादि्यौ ताभ्यां 
गितः, विधुश्वन्द्रः अवि. उणा: अहतिः रात्रः, (७६) ननर्कणवः ° नगश क्रेणवश्र ` मनुप्यद्- 

स्तिः, नरकस्य रेणवो परव्यः अत्रिषपाः वाट्का द्वः. नरके पुस्पार्णा स्तते. अणवः प्रमाणव्रः. 

(७७) अमिमानिपू अमि नास्ति मभयं यस्य तत. मा टक्ष्मीः, अनिषु न त्रि्यन्त दृवरो बाणा परिम 
स्तत्. अभिमानिपु गर्ववत्स (७८) क्वुकुमन." कुं प्रवीमि, वं धरम्, एन कृष्यन. वुमन. (७९) 
द्रामम्.* दद्र राद्यतद्रत् आमा शोमा यस्यतत्. दितीयरायामुदयं प्रा्तधन््र वक्रोज्ञ्वलगुणिन सूकरद॑प्रया 
सटोपमायते. दम्भं कपटं जनः न कराति. भन्दं कल्याणं जिनः कगेति. (८०) कान्तगिरा.” कान्तगिरा. 
कान्ता मनोहरा मीवौणी यस्यासा कान्तगीस्तेन. काग बेच्िहम्. गक्रा एरणमायी. (८१) नागुगम्. ना 

पुमान. दै नाग द सर, नागरः नगरे मवस्तम्. नागरं नागहवीफटम्, (८२) विरकम." अिग््ी पठादम्. 
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कलच तवापयात्यरिः प्रहीणसंबोधनवाचि कि पदम् ॥ ८२ ॥ . तपस्तिभीऽलन्तमहाघुखा- 

हाया वनेष कमै रहयन्ति सत्तमाः । दृहापि वर्णदितयं निरस्य भोः सदा स्थितं कुत्र 

च सतमच्यताम् ॥ ८४ ॥ पदमनन्तरवाचि किमिष्यते कपिपतिषिनयी ननु कीटशः | 

परगणं गदितं गतमत्पराः कुरुत कि सततं भुत्रि सजना: ॥ ८५ ॥ वदति रामममुष्य 

जघन्यो वसति कुत्र सदारपमानपः । अपि च शक्रम्ुतेन तिरस्ृतो रविमुतः किमसौ 
विद्रे चया ॥ ८६ ॥ मेघाल्ये भवति कः समदः सुभगं च किं कमधरन्मुरनित् । कटु- 

तेलमिभ्ितगड नियतं विनिहन्ति कं तरिगृणसप्तदिनैः ॥ <७ ॥ वर्षासु का भवति निर्म 
कीटगव्जं रोपं निमति वमुधाप्रहितं क एकः । आमन्त्रयस्व धरणीधरराजपुत्री को 
मृतिमस्मनिचिताङ्गननाश्रयः स्यात् ॥ ८८॥ कौ रोकरम्य वटयावपयोधरः कः कीटक्परस्य 

नियतं वदामेति मृषः । सरंबोधयोरगपति विजयी च कीग्टदूर्योधनो नहि भवेद्यद कीटराश्च 
॥ ८९ ॥ कामृनहार हरिरम्डयिमध्यमयां कौद्कश्ुतं भवति निमटमानप्तानाम् । आमन््र- 
यस वनमग्निरिखावरीदं तच्चापि को दहति कै मदयन्ति मृङ्गान् ॥ ९० ॥ मेघालयये 
मवति कि सुभगावगाहं का वा विडम्बयति वारणमछवेर्याः । दुवरवीयेविभवस्य भवे- 
रणे कः काः स्मेरवक्रमुमगास्तरणिप्रमामिः ॥ ९१ ॥ कल्याणवाक्तवमिव कि पदमत्र 
कान्तं सदरूपतेस्वमिव कः परितोपकारी । कः सवेदा दृषगतिस्वमिवातिमात्रं भृत्याभ्रित 
धृथय पाटितसवेभतः ॥ र ॥ स॒यस्य का तिमरकुज्ञरद्न्दाप्रहा सलयस्यका सु 

दितुवारिभिचन्द्रटेा । पथश्च कीदटगरिदावहताशनोऽमृत्का माटतीक्रुमुमदाम हरस्य 

क~ ॥ ९२ ॥ मेवाल्यये भवति का मुभगावगाहा वृत्तं वसन्ततिलकं कियदक्षराणाम् । 
भो मोः कदथपुरुषा विपुवददिने च वित्तं च वः सुबहु तच्छरियतां क्रिमेतत् ॥ ९४ ॥ प्राप्ते 
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क ~. शकर करम्. के ब्रह्माणम्. (८३) द्िमक्र." हिमकरे चन्द्रे उद्रते सति. मकरे मत्स्ये उत्पत्रे सति. करे 
दस्त सानुधे उर्ध्व्िते मति. रग दाम दृति चामन्त्रण. (८४) तपते.” तपोगणाय, से सकरारभावः सकरि 
वर्तते. (८५) “अनुमरामः." अनु पशवद्राचि. रमेण सहवतमानः सरामः अनुसरामः त्रयं परगुणं प्रति अनु- 
सरणं कमः, (८६) अनुजगृे.° हे अनुज भ्रातः. गरे मया अनुजग्रृहे अनुगृहीतः, (८५) श्रासगो- 
गम्. श्वातेपु दिनेषु मधुनेच्छो मवेन. सगस्तदागम्. अगे गोपनम्. श्वास्तगेगम्. (८ ८) कराटिकापाटिक- 
मट .“ काटिक्रा दयामता. अप्रगता अटयो प्रमरा यस्मात्तदपाटि चरमशटितम्. कमठः कच्छपः. हे कारि 
हे पाति. कापालिको वौगी तस्य मठः. (८९) 'अहीनाक्षतनयः.' अही सर्पौ. ना परमान्. क्षतनयः क्षितः ख- 
ण्ट्तो नये न्यायो वरेन सः. अन्यायवान्. दहे अहीन सर्पाणां स्वामिन् अक्षतनयः न क्षतो नयो न्यायो गेन 
रः अखण्डन्यायवान. हीने अक्षिणी यस्यासौ टीनाक्षोऽन्स्तस्य तनयः पुत्रः. न हानक्षातनयो अहीनाक्षत- 
नय". धृता हि दीनक्षोऽन्ध हति प्रोगणिकाः. तत्पुत्रो दुर्योधनोऽदीनाक्षतनयो न मवति रितु अन्धपुत्र 
्य4:. (९०) व्ुंदमकरन्दविन्दवः." कुं प्रश्वीम दमकरं उपरमक्षमायृक्तं भवति दर्भः. द दिन् दवो 
विधते यस्मिस्तत् दवी तत्संव्ोधनम्. दवः वनाभनिः. कुम्दमकरन्दबिन्दवः कुन्दानां पुप्पविरोषाणां मकर 
र्दः पष्परसस्तस्य वरन्द्वः कणाः. (९१) मरोजगजयः.* सरस्तडागम्. जरा वयोहानिः. जयः. सरे 
व (९२) शंकरः.“ शं मुखम्. क्रो गजमागः. रोकगे महादेवः. (९३) भभागी- 

रथी. मोकान्तिः, मीः वाणी. रथी र्थो व्रियते यस्यस्तः, भागीरथी गङ्गा. (९४) नीयताम्." नदी, 
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वमनू्मये वद |$ तरूणां कि क्षीयते विरहिणामुरः विभेति । कि कुमते मधुलिहो 
मधुपानमत्ताः कीटगनं मृगगणास्वरितं लजनिति ॥ ९५ ॥ दुवाखीग सरुषि त्यि का 
ममता स्यामा सपत्नहदये पयोधरा च । तष्टे पुनः प्रणतदातृपरोजसूर्ये सैवा्यवर्णरदिता 
वद् नाम का स्यात् ॥ ९६ ॥ उरमि मुरमिदः का गादमादिङ्किताम्ते सरमिजमकरन्दामो- 
दिता नन्दने का । गिरिममल्भरव्णैर्णवास्यातिपंस्येगीरुमिरपि कता का छन्दसां , व्रति- 
रस्ति ॥ ९७ ॥ समररिरमि धन्यं कीदशं दुर्निवारं विगतघननिशीये कीटो व्योमनि 
शोमा । कमपि विधिवदोन माप्य योग्याभिमानं जगदखिटमनिन्य्ं दुर्जनः किं करोति 
॥ ९८ ॥ मवति गमनयोग्या कटर मू रथानां किमतिमधुरमम्डं मोजनाने प्रदेयम् | 
प्रियतम वद् नीचामन्त्रणे कि पदं स्यात्कृमतिरृतविवादाश्चक्रिरे कि समर्थैः ॥९९॥ भवति 
जयिनी काजो मेनाहयाधरभृषणं वहति किमिः पुष्पं कीटकुपुम्भसमद्रवम् । महति ममरे 

वैरी वीर् तया वद क्रि कृतः कमटमुकृले भृङ्गः कीटक्पिवन्मथु राजते ॥१००॥ आदानं कि 
भवति हि तरोः कस्यनित्रश्नविन्नाः मायः कार्यं क्रिमपिन कटो कुवते क परेषाम् । पर्ण 
चन्द्र॑ वहति नन का एच्छति म्डानचक्षः केनोदन्याजनितमसमं करषएटमापरोति रोक 

॥ १०१॥ का संबुद्धिः मुभट भवता वृहि एच्छामि सम्यक्रमातः कौटग्भवति विपिनं 

पंमबुद्धेषिहगः । टोकः कस्मन्मथयति मृदं का तदीया ननेत्री प्रायो लोके भ्थितमिह् 
मुखं जन्तुना कौटरेन ॥ १०९ ॥ गतद्छेदायाप्रा विमटमनसः कुत्र मुनयस्तपस्यनि 

स्थाः पुररिपरिपोः का च दयिता । कंवित्रेयः कि म्यान्नवरपरयुतर्टगरुमिवधा वृत्तं वणः 
म्पटघरितमम्धं कथयत ॥ १०६३ ॥ तिति वदनेन करि क इह सच्वपीढदाकरं कुं भवति 
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इयतां एताव्रदक्षराणाम्. न दीयताम्. (९५) "दवात्िक्ररम्.' रटम. व्रर्म. व्िटम्. करं अग्यक्तमधुरम्,. 

दवविकलं दावाभिना व्याकुटम. (९९) शारी." आदयवरणरहिता खी. टे दुवोरवीयं सवि सर्पि सति 

सपलहृदये का प्रसुप्रा-श्ली, प्रणतरात्रुसगोजमूयं त्यि तुद सति सपलनहदये प्मुप्रा सवरायव्रणगहिता कानी, 
(९७) मादिनी. मा टक्ष्मीः. अली श्रमण. मादिनी नाम दछन्दरदरनम. (१८) (आभिम- 

वति. अभि नास्ति भावस्य तन् भगरगहितम्. भवति मानि नक्षत्राणि विद्यन्ते यरिमस्तत् भतत् तम्म- 

प्क्षत्रुक्ते. अभिभवति परामवति, नीचो ग्रद्र गतो दुःखदायक एव भवरदिति भावः. (५९) `सम् 

पिरे" समा अक्षमा, दधि क्षीरनम. रे दति नीचर्मत्रोपनं दीयत. समाहताः. (१००) प्रगगगजतेः." 

पग उत्कृष्टा. दे गग आरक्त. गरं ग्यम्. ग्नि रन्नतीनवश्रटं तत. जितः. प्गगर्गासितः पगगण क्रम 

रेण रत्निः प्राणितमनाः. (१०१) ननीगपकररिण. हे नीप वृक्षव्रिरोष. प्रे अन्ये, आत्मनः कार्याणि सरव 

कुवेनित प्रकारयहृततु विग्ः. राका पूर्णिमा. टे काण एकाक्ष. नीगपकारिण नमस्य. जस्य अपक्राग अना- 
वस्तेन. नीरं विना त्रपा कष्टं ददाति, (१०२) वीहारतेविना." टे तीर. रवि गवः राष्ट विद्यते यस्मिन् 

तत् शब्दगृक्तम्. हमे हस्ये, सेना सैन्यम्. वीहापसविना वीहाग उप्रवनारिपं खनं सवत दनेवदीट्टस्तन, 

(१०३) शाखगिणी.” रिखगणि वियन्ते यस्मिन्नसौ दिख प्रवतः तस्मिन दिग्वगिणि. ई नक्ष्ीः. शिख. 

१ रयामवर्णा रोहमवत्वात; (पक्ष) पोडरावाक्री. > सष पय. जन धताति सुपयोधरा. टाहर्निमिते 
रघ्ने पानीयं दीयते दति प्रसिद्धिः; (क्ष) स॒स्तनी. ३ विष्णोः, ठ अष्रमिदपुमिः मप्तमिश्व गुरुभिरियथः, 
५\ कृविप्रियम्,. 
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कीदशं गहितयौवनं योपिताम् । बभार हरिरम्बुधेरुपरि कां च केन नी हतः कथय् क- 

स्वया नगपतेभयं कौटशात् ॥ १०४ ॥ हररि्वहति कां तवा्स्यरिषु का गता कंच का 
कमचैयति रोगवान्धनवती पुरी कीदशी । हरिः कमधरद्रलिप्रशतयो धरां कि व्यधुः कया 
दपि कस््वया बुध जितोऽम्बधिः कीदशः ॥ १०५॥ पवित्रमतितृतिक्ृत्किमिहं कि भा- 
मन्त्रणं, वीति धरणीधरश्च किमजीणपंमोधनम् । हरिषैदति को भितो मदनवेरिणा संयुगे 
करोति ननु कः रिखण्डिङरताण्डवाडम्बरम् ॥ १०६ ॥ को मोहाय दुरीश्वरस्य विदित 
संबोधनीयो गरुः को धात्र्यां विरः कटो नवधनः क्रिवन्न कौदण्हिनः । कि छेखावचनं 

भवेद्तिशयं दुःखाय कीटक्खलः को विन्नाधिपतिमनोभवपमो मृत्यौ पुमान्कीटशः ॥१०५॥ 
कामिन्याः स्तनमारमन्थरगतेर्टीटाचलच्वक्षुपः कंदर्पैकविटाप्तनित्यवसतेः कीटक्पुमान्वह्ठमः । 
हेटारृष्टठपाणपायितिगजानीकात्कतस्तेऽरयः श्वासायासविङुप्ककण्ठकुहरा नियानि जीवा- 
यिनः ॥ १०८ ॥ दैत्यारातिरमौ वराहवपुषा कामुज्नहाराम्बुधरैः का रूपं विनिहन्ति को 
मधुवधूमरेधन्यदीक्षागुरः । खच्छन्दं नवसकीकवलनैः पम्पाप्तरोमजनैः के विन्धयाद्रिवने 
वसन्त्यभिमतक्रीडामिरामस्थिताः ॥ १०९ ॥ का चक्र हरिणा धने पणधीः कीटगभुजेगे 
ऽस्ति कि कीटकुम्भपमुदरवस्य जठरं कीटग्यियापुवधृः । शोकः कीटगभीप्पितः पसुरतिनां 
कीटङ्भो निं क्षाणीमाहय सर्गं क्रिमुदितं रत्रौ सरः कीटशम् ॥ ११० ॥ मुण्ड 
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रिणी छन्दः. (१०४) 'व्रिपमपाद् निकृजगताहितः. वरिपरं गर्टम्. अपात् सः. अनि नास्ति द्रः कामो 
ग्रस्मिन् तत् कद्परहितम्. कुँ प्रथ्वीम् जगता संमारेण. अहितः दत्रः, विषमपाद्निकरंन्रगताहितः. विषमाणां 
दशमाणां पादानां प्रयन्तपर्वतानां निकमे गहनस्थानेषु गता अहयः सप ग्रस्मिन्सः त्रिपमपादनिकुञ्नगतादि 
स्तस्मात्. यत्र पवते रिटाया अधस्तात्मपा निर्गच्छन्ति ततः प्वताद्विमीयते, (१०५) कवुमीरमीनमकराग- 
मदृगवारिः. कृं प्रथवीम. मीः मयम्. अं विष्णुम. ई: ठकष्मीः. इनं सू्॑म. अक्रग नास्ति क्रो राजदण्डा 
यस्यां सा. अमं गेवरधनपवतम्. अदुः ददति स्म. गवा वाण्या वदिन कृला. अगिः प्रतिवादी. कुम्भीरमी- 
नमकरागमदुगवारिः कुम्मीरा नक्राश्च मीना मह्स्याश्र मकराश्च तेषां आगमौ आगमनगमने ताभ्यां कृतवा दुग 
दुस्त वारि जटं ग्रस्यामौ ईशः समुद्रो मवति. (१०६) पयोधरसमयः. प्रयो जटम्. दे योध. हे धर 
पवेत. टे रम अजीर्ण. टहेसम मा लक्मीस्तस्या सहवर्तमान हे. मयः मयो नामा कथिदयतरिेषो हरेण 
हत इति मवराधः. प्रयोधरसमयः पयोधरस्य मघस्य समयः काटः, मेघागमे हि मयरा वेषेण तरयन्तीय 
(१०७) गाजीवसन्निभवदनः." राः द्रव्यम्. हे जीव दे गुगे. सन् मज्जनः. दभवत् हस्तिवत्. न पिते अ 
कृष्णो ऽस्मिन्निति अनः. ब्राह्मणो हि कृष्णरहितः कदाचित स्यादि्यथः. राजी पद्भिः चमन् निवापं कुवन्. 
मप्रदनः इमवत् हस्तितुष्यं वदनं मुखं ग्रस्यापतौ. गणे दयः. राजीतरेन कमनन सनिमं सद्र वदनं 
मुखं यस्यासौ राजीवसत्िमतदनः, (१०८) मर्तः." समं तुयं रतं भोगक्रिया यस्य मः. संम्रामातर. 
(१०९) र्कजगः. कु प्र्वीम्. जग ब्रद्रलप्. अः कृष्णः, करन्ना दस्तिन (११०) "कुमुद 

` वनपरागगज्ञिताम्मे्रिदितगमागमकरोकमुग्धरेखम्,' कुम् प्रवया हर्पोऽकारि, प्रथ्वी उद्रता दम्यः, अवनपग 
, अतन् रक्षणं धनस्य गोपनं तच्च परग साव्रधाना. गग तिपरमू. मितानि पीतानि अम्भामि जलानि मेन तज्जि- 
कम्भः व्राहतगमा विहतिः कृतो गमो गमनं यया मा, गमकः अथामिप्रविण गम्यते प्राप्यते स॒ गमकः. 
अकमक क पानीयं मृन्नन्ति ते कमुचो मेघाः न व्रियन्ते कमचो ग्रास्मन् तत् अकमुक्ू. मेध रहितमितयथः, 
हे धटे प्रध्नि, मं आक्रम. कुमुद्त्रनपरागगमनताम्भा व्रिहितगमागपकोकमग्धरखं कमदरानां चन्द्रिका 
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च्छति कि मराशियनं का हन्ति रूपं णां कीटटग्बीरजनश्च कोऽतिगहनः संगोधयाव- 

धितम् । का धात्री जगतो वृहस्पतिवधूः कीटकविः कराटतः कोऽथः किं मवता छतं सिु- 
कुं कीटक्सरे वासरे ॥ १११ ॥ कस्म यच्छति सजनो बहुधनं सृष्टं जगत्केन वा शंभो- 
भति चको गे युवतिर्भर्वण्यां च का धार्यते । गौरीशः कमताडयच्चरणतः का रक्षिता 
रक्षतैरारोहादवरोहतः कट्यतामेकं द्वयोरुत्तरम् ॥ ११९ ॥ कः स्यादम्बुदयाचको युव- 
तयः कं कामयन्ते पति टजा केन निवायेते निकरे दासे कथं यावनी | मापा `दृ्ष॑य- 
तेति वस्ृषु महाराष्ट्रे कदा वा भवेदाद्यन्ताक्षरयोहि लोपरचनाचातुयैतः पूैताम् ॥ ११६ ॥ 
का मेघाहुपयाति रप्णदयिता का वा प्रमा कीदरी कां रक्षयदिहा शरद्धिकचयेत्कं पेथ- 
हन्त्री च का । कं धत्ते गणनायकः करतटे का चटा कथ्यतामारोहाद्वरोहतश्च निषु- 
रेकं दयोरत्तरम् ॥ ११४ ॥ कुत्र श्रीः स्थिरतामुपेति मृवि को दुःखी किमीपत्पदं धमी- 
दरीन्विनिवारयनिति पथि के पान्थस्य दीनस्य च | का संबुद्धिरिह श्रियश्च तमपरः कौ नाश- 
कौ प्रोच्यतां गच्छन्तं पथिकं किमाह यवनः सङ्गामिटापाचितः ॥ ११५ ॥ कः से भाति 
हतो निशाचरपतिः केनाम्बुधो मजति कः कीदक्तरुणीविलासगमनं को नाम रान्नां मियः। 
पत्रं कि दृपतेः किमप्मु टहितं को रामरामाहयो मलसश्नोत्तरमध्यमाक्षरपं यत्तत्तवाशी- 
वचः ॥ ११६ ॥ कि त्राणं जगतां न प्यति च कः के देवताविद्िपः कि दातुः करभृपणं 
निरुदरः कः कि पिधानं दशाम् । के से वेटनमाचरनि मुटशां कि चारुतामृषणं बुद्धया 
मूहि विचायं पृकषममतिमंस्वेकं हयोरु्तरम् ॥ ११७ ॥ कः कणौरिपिता गिरीन्द्रतनया 
कस्य प्रिया कस्य तुको जानाति परङ्गितं विषमगुः कुत्रोदमत्कामिनाम् । माया कम्य विद- 
हजा तुदति का भौमेऽद्नि निन्यश्च कस्तसत्युत्तरमध्यमाक्षरपदं सवाभपंपत्करम् ॥ ११८ ॥ 
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िकमलानां वनानि तेषां परमेण रजसा रत्नितं पयुक्तं कृते अम्भो जलं ग्रस्मिन् तेत् दृद सरः. पुनः 

कीटशम्. व्रिहितौ निष्पादित गमागमौ गमनागमने वाभ्यां तौ व्रहितगमागमाताचनीौ कोक च ताभ्यां 
ला मुग्धा सुन्दग रेखा पद्वियस्मिन् तत्. ग्रतस्ता चक्रवाकीचक्रवाकौं अन्योन्यं वियुक्ता मन्तौ रत्रौ मि- 
टनाय तीरात्तीरं प्र्टतः तयेोर्ग॑मनागमनेन जसेखायाः भवान् रायौ सर इद्र उति मावः. (१११) व्रिक- 
चवारिजराजिसमृद्धवोच्छलितम॒रिप्ररागत्रिराजितपम्. हे विकच विगताः कचाः केशा यस्य सः तेस्सवरोधनम्, दै 
वाखरदित. वारि जलम्. महाप्रखे हरिः रेषशय्यायरं समुद्रजटे श्रेत. जग ब्रद्धत्वम्. आजिममुद् आभे 
संग्रामे समृत् महषः. भवः संसारः" टे अच्छटित दै अवक्चित. भः प्रवी. द्पग दः कामस्तेन परण उतकृ 

नि्यगरौवनवती. गवि वाण्याम्. राः द्रव्यम्. जितम्. विकचवागिनिराजिसमुद्धवरच्छलितमृरिपरागव्रिगितं 

विकचानां प्रपफुषानां त्रारिजानां कमटानां राजिः पद्विस्तम्याः ममृद्धवस्तन उच्छति यो भूरि प्रचुगः परागः 

तेन विराजितं शोभितम्. (११२,११३,११ ५११५) १. (११६) प्रहेशः रमेण. नक्रः. मंथरम्. साचतवः, तुरगः 
गजः. राजीवम्. रव्रणः. एतन्मध्यमाक्षरवटितं वाक्यं (हेमे नाध चिरे जीवि? ति गजानं प्रति आङ्गीवचनम्. 
(११७) अन्धः अन्नं टग्विहीनश्च. दानवाः दनयाः दानवारि च. दनेदकरमियथः, तमः गहुः अन्धकारश्व. 

वेयः पक्षिणः तारुण्यं च, (११८) वासवः. गस्य. हृस्वस्य. तुगागमो “दस्वस्य पिति कृति तुक" इति सुत्रेण. 
मतिमान्. मनसि. रमस्य. कुस्तुतिः. अभ्यङ्गः. एतन्मध्यमाक्षगघटितं वाक्यं सरस्वति नमस्तुभ्यम्” इति, व्रि- 
पमाः पञ्चगावरो बाणा यस्येति विपमगुः कामः. | 

८१ 
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टावण्यं कृ नु योषितां नमति के संचारमातन्वते कापतादुच्चतरा भवन्ति भिनदाः क क्रीडतो 

पती । केषु श्रीः मकटीचकार् मगवान्ीतापतिः रुषं मत्मशनोत्तरमध्यवणेवटितो देवो 

मदे सोऽस्तु वः ॥ ११९ ॥ कः पूज्यो सुजनलवमेति कतिमः क स्थीयते पण्डितैः श्रीमला 
शिवया च केन मवने युद्धं छृतं दारुणम् । कि वाज्छन्ति सदा जना युवजना ध्यायन्ति 

कि मानसे मत्मश्चोत्तरमध्यमाक्षरपदं मृयात्तवाशीवंचः ॥ १२० ॥ कषोणी कं सहते करोति 
दिवि कौ दलं शिवायाः पतिभतानां कमयुङ्क जीवहरणे का रामदात्रोः परी । फं रक्षन्ि 
च साधवः परुपतेः कि वाहनं परोच्यतामालोमप्रतिरोमद्चाखचतुररकं दयोरुत्तरम् ॥१२१॥ 

परशचोत्तराणि । 
भारतं चेश्ुदण्डं च पिन्धुमिन्दुं च वर्णय । पादमेकं प्रदास्यामि प्रतिपवैरमरोदयः ॥ १॥ 

कियन्मात्रं जटं विप्र जानुदघं नराधिप । तथापीयमवस्था ते नहि स्वे भवादृशाः ॥ २॥ 

अहो केनेदशी बुद्धिदीरुणा तव निर्मिता । त्रिगुणा श्रूयते वृद्धिनं तु दारुमयी कचित् 
॥ ३ ॥ मूरिभारभरक्रान्तो बाधति स्कन्ध एपते | न तथा नायते स्कन्धो यथा बाधति 
बाधते ॥ ४ ॥ निरथेकं जन्म गतं नटिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुिम्बम् । उत्पत्तिरि- 
न्दोरपि निप्फटेव कृता विनिद्रा निनी न येन ॥ ५ ॥ अङ्खणं तदिदमुन्मददिपश्रेणिशो- 
णितविहारिणो हरेः । उचछछसत्तरुणकेलिपल्वां सी त्यनति कि मतङ्गः ॥ ६ ॥ इद- 
मनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिह जरापि मान्मथा विकाराः । इदमपि न छृतं नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥ ७ ॥ यदरेतचन्द्रान्तजेख्दट्वटीटां वितनुते तदाचष्टे टोकः 
दाराक इति नो मां प्रति तथा । अहं विन्दुं मन्ये तदरिविरहाक्रान्ततसुणीकक्षोत्का- 
पात्रणकिंणकलङ्कङ्धिततनुम् ॥ ८ ॥ भवित्री रम्भोरु त्रिदशवदनग्डानिरधुना सरामो मे 
स्थाता न युधि पुरतो रक्षषणम्रसः । इयं यास्यत्युञचेषिपदमधुना वानरचमूरषिठदं षष्ठाक्ष- 

[न 

रपरविरोपात्पठ पुनः ॥ ९ ॥ अष्टौ हाटककोटयस्िनवतिरथुक्ताफटानां तुलाः प्ाशन्मधु- 

(११९,१२०) १, (१२१) भारं~रमा. काठं-रुका, दीनं -नंदी. 

। (१) पूर्वार्धं भोजराजस्योक्तिः. उत्तरार्थं तु कालिदासस्य प्रयुक्तिः. (२) प्रथमपादस्ततीयपादश्च नदीमत्ति 
तरषरमोजस्योक्ति.द्वितीयपाद शचतुधपाद शच राजददोनाथं छद्मना काष्टमागवाहपण्डितस्य प्रयुक्तिः. (३) १, ४ पूर्वा 
म्रगयाया गृहमागच्छतः रिषिकारूटस्य भोजराजस्योक्तिः. उत्तरार्धं च राजदर्नार्थं गच्छतः रिबिक्रावाहकस्य 
पण्डितस्य प्रयुक्तिः. (५) प्रवा बिहृणस्योक्तिः- उत्तगर्थं राजकन्यायाः. (६) पूर्वार्ध तच्चित्तपरक्षिकाया 
राजकन्याया उक्तिः. उत्तराधं तद्नुरक्तस्य विहृणस्य प्तयक्तिः. (७) पूर्वां सारक्रहिं कुर्वत्या शीलाभद्यरि- 

कायाः. उत्तरां च भोजस्य. (<) प्ोधं रात्रौ चन्द्रं वेणयतो मोजस्योक्तिः. उत्तरार्धं च राजदशीनार्थं आ- 

गतस्य छद्मचौरपण्डितस्य. (५) प्रतिचरणसप्ताक्षरविलोपात् द्वितीयोऽथे उद्भवति. पूरमैचरणत्रयं रावणस्य 
सीतां प्रति उक्तिः चतुरधचरणस्तु तस्याः प्रद्यु्तपम्. | 
~ न न~~ ~~ 

१ क्ररा; (पक्ष) कष्टेन, 
भ् न 
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गन्धुमत्तमधुषाः रीपोडता । पिन्धुरा : | अश्वानामयुतं प्रपञ्चचतुरं पण्याङ्खनानां शतं दण्डे 
पाण्डरेण दोक्रितमिदं वेतारिकाया्षय ॥ १० ॥ 

चित्रम् । 
नमामि मामनोनु्मानं मुनिममानिनम् । नानाननममानाममोंनामानमुमेनम्प् ॥ १ ॥ तार- 

तारतेरतैरुत्तरोत्तरतो रूपैः । रताती तित्तिरी रोति ५ तीरे तरो तरो ॥ २॥ तनुता 
तनुतां नीता तेन ते नीतनीतिना । नाता नूतनता तान्ति तनौ तेनातनोति नः ॥ ३ ॥ या 
माता ममता माया मा परोक्क्षरोपमा । तारोने गगनेऽरो तामक्षगदछगक्षम ॥ ४ ॥ सर 

खतित्रसादं मे स्थिति चित्तपरस्वति । रस्ति कुरु केत्रकुरुकषेत्रसरस्वति ॥ ५ ॥ सरप्तार 
साकं दर्पेण कंदरपेण सप्तारपा । शरं नवाना विध्राणा नाविप्राणा शरत्नवा ॥ ६ ॥ मारा- 
रिशिक्ररामेममुतैरापाररंहमरा । सारारन्धस्तवा निलयं तदर्तिहरणक्षमा ॥ ७ ॥ माता नतानां 
पंघटः श्रियां बाधितसंभ्रमा । मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिर्यादमादिजा ॥ ८॥ सरा 
बहलारम्भतरलाद्विलारवा । वाराबहरामन्दकरटा बहलामला ॥ ९॥ भासते प्रतिभापरार 

(१०) निखिलमपि पयं वि्नापयतो माण्डागारकस्योक्तिः, वैतालिकायाप॑य इति च सपताक्षरानि वैतारिकरगीत- 
दत्तकर्णस्य विक्रमादिगयस्य प्रलुक्तिः. 

(१) राक्षर पयम्. नमामि नमस्कयेमि, कम्. ॐ विष्णुम्. न केवलं तमेव अपि तु उमेनं प्र्वतीनाधम्. 
हरिहरमियथः. क्रिमृतम्. मामनोनुत्नमानं मा रक्ष्मीस्तस्या मनसो नुमोऽ्हतो मानो चेन स तया तं ठक्ष्मीचा- 
शरल्यगवापहारिणम्. प° ०, मुनि मोमीश्वरं अमानिनं मानरहितम्. पु० किं०. नानाननं नानात्रिधानि आन- 
नानि मुखानि यस्यासौ तं दशावतारत्वादनेकविपमुखम्. प° ०. अमानामं अमानमाकराङममति आक्राम- 
तीद्यमानामस्तम्. प° ि०. ओनामानं ब्रह्मस्वरूपम्. एवंविधं उमेनं हरं उ टि च नमामि. (२,२) व्वक्षगः. 
(४) उ इति संबोधनम्. हे अध्चगछछगक्षम अक्षरिन्ियगच्छन्ति प्रतिपद्यन्ते ते अक्षगच्छाः विषयाः तेषां तग: 

नाशः तत्र क्षमः समथः तस्य सव्ोधनम्. हे महाग्रोगिन्. गगने आक्राशे तां अग प्राप. भृते गगने. तागेने 

ताराभिः उनं तस्मिन्. तां काम्. वा माता अथात् वरिशवस्य माता. पु की०. या ममता ममतास्वरूपेण वर्तते. 

या वैष्णवी माया, पुग की०.यामा रक्ष्मीः. पु की०. यरा परोक्षक्षरोपमा परश्चासौ उक्षा च परोक्षा वषभः 
तेन क्षरति गच्छतीति स श्रीमहारेवः तेन उपमीगतेति सा, (५) स्वतिप्रसादं सृन्दगतिप्रसन्तां सर प्राप्रहि. 
चित्तसरस्वति चित्तसमुदरे. क्षेत्रं शरीरमेव वुरकषत्रं तत्र मरस्वन्याग्यनर्दीरूपे. नयाः समुदरम्थितेरौचियेन मम 
चित्तसमुद्रे स्थिति कुरु इयथः. (६) नवरा शरत् वं दर्पेण दर्पेण माकं ससार. किंमृता. ससाग्सा साग्मेन 
पक्षिविरेषेण पेन वा सहिता. शरं काण्डं विश्राणा पोपयन्ती, परिपाकं प्रापयन्तीलयधः. नवानां नवमनः ककं 

कदंमाभवेन पयि ग्रस्यां सा. न अविश्राणा वीनां पक्षिणां भ्राणः शब्दः नतेन रहिता च. (७, ८) खङ्गव- 
न्धोऽयम्. उमा गौरी शं मुखं मे मद्यं दिदयादैयात्. कीटरी. आदिना जगदादिमवा, तथा मारागिः शंभुः, शक्र 
इन्द्रः, रामो जामदभ्यो दाशरथि, उममुश्छो गणाधिपस्तेरापार्टसा वेगवपकरनादगवेद्ात्मार उत्कृष्ट आ- 
ग्धः प्रकृतः स्त्रः स्तुतियस्याः सा. तथा नियं सदा तेपां मारागिप्रतीनामर्तः पीदाया दृग्णेऽपनयने क्षमा स- 

मधौ. तथा नतानां मतव माता. वत्मटत्वात्. तथा मंदः मव्रहः. कामां धियानद्धीनाम्. तथा बाधितो ना- 
रितो भक्तानां सं्रमो मयं यया सा तथामृता. तथा मान्या पज्या. अथ सीमा मादा गमाणां स्रीणाम्. सर्वेत. 
मेयः, (९) मुरजबन्योऽयम्. शर्र्णनमेतत्. मगो द्रं आसमन्ताद्रहेन प्रमुतेनारम्भेण तर्लानां (चक्नला- 
नामलिब्रजानां भ्रमरमेन्यानामाखः शब्दो यस्यां सा मग्टावहटागम्मतपटाटिषरारवा. तथा वार् ५५०५ 
मिर्बहला संतता, यदि वा वारण परिपास्या रातो टवनं वेषां तानि तयात्रिधानि हलानि हलक्कृष्रधानैपेश्राणि 
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रप्ताभाताहताविभा । भावितात्मा शुभा वादे देवाभा कत ते सभा ॥१०॥ (मासुषमा चारु 
रुचा मारवधृत्तमा । मात्ततेतमावाप्ा सा वामा मेऽस्तुमा रा ॥११॥ रसा माररा पारसा 
यताक्ष क्षतायसरा । सातावात तवातासा रक्षत्वस्वतक्षर ॥१२॥ यदानतोऽयदानतो नया- 
त्ययं न यात्ययम् । शिवे हितां शिवेहितां स्मरामितां स्मरामि ताम् ॥ ५ २॥ आश्नाया- 
नामाहात््यावामीतिनीतिर्मीतिः पीतिः । भोगो रोगो मोदो मोहो ध्येयेचेच्छेत्मे देशे ॥१४॥ 
नागविरेषे रोपे रेपेऽरेपेऽपि संहतो जगति । हंस्यपधिकाटं काठं का टङ्कारङ्खने स्तुतिम- 
वतः ॥ {९ ॥ विनायमेनो नयतामुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना } महाजनोऽदी- 

र # वि यत मानप्रादरं महाजनोदी यतमानमादरम् ॥ १६ ॥ रिश्वस्य त्रमरवह गीयपे त्रं वि- 
शवभरे रिवरिवे व्रिगुणात्ममू्ते । चिद्टयोमतोऽपि परमां मरमां वदन्ति त्वां योगिनः स्तुति- 
परः परणिघानदृषटया | १७ ॥ प्रायाः करणोऽरणो रणरणो राणो रणोबारणो त्ता 
येन रमारमारमरमा रामारमाः प्रा रामा । प्र श्रौमानुदयोदयो दयदयो दायोदयोदेदयो वि- प्ृनिष्णुरमीरमीरमिरमीरामीरमीपारमीः ॥ १८॥ 
सयां सा तथातरिपा. तथा करं लान्ति गन्त ये ते कला नृपाः. अमन्द याजयां सोयमाः करटा वयां सा 
तथात्रिधा, तथा वहानि प्रमूतान्यामटान्यामलकीफलानि यस्यां सा तथाप्रिधा. तथा बहटानि प्रमृतान्या- 
मलान्यामलका फलानि यस्यां सा तथामिथा. यदि वा बहृमलरममटा नि्मटा बहटामला, (१०,११) पदमवन्धः, (१२) सवतोभद्रः. हे सार उक्ृष्ट, तव रक्षतः प्राटयतः सतः सा रसा प्रवी सारता उक्ष 
रसास्तु भवतु. हे आयताक्ष दीघलोचन, तया सा क्षतायसा चास्तु. क्षतो नारित आयोऽर्थागमो वेम्ते क्षता- 
याश्वागदयस्तान्स्ययन्तं नयतीति कला. तथा सातं पुखमवतीति सातावा, प्रेयस्करीयथः । अस्त्विति सर्वत्र योज्यम्. टे अत, अतति निम्यमवो्यमं भजत दयथः. तथा अतामा अक्षया रमा, भर्वालयत्रापि गोग, 
तनियमे. रक्षत एव, न लवलिप्तस्य. तथा हे अतक्षर तक्षणं तक्षस्तनृकरणं तं राति ददातीति तक्षरः, न तक्षरोऽनक्षरः पुष्टि यथः. (१३) वस्यामानतौप्यं जनः न्रा नीतिविक्ेषे न याति. कुतः 
अथदानतः अर्थात् तयेवास्य छ॒मवरहविधिदानात्. दिवे मङ्गटे हितां भनुकृटाम्. रिवरेन मषदेवेन इताम् 
पराथनीयाम्. स्पेण वंदरयेन अमितां मतुमगरोग्ाम्. अनमिमूतामि्यथः. (१४) चतुमौ्िकरो व्िुन्माल- हदः, आघ्रायानां वदानामन्या वाक् उपनिषद् आह अकथयन्. किम्. ईतिः नीति; मातिः प्रातिः मेगः 
शगः मोदः मोदः क्षते चमे देशे स्थने आन्मपगात्मनोः ध्येये रच्छ, (१५) चानुप्रासः. हेराम व्रा 
अरे समस्नेएपि जगति संहत ले नागवरिरोमे देपनागे रेरे स्वपिषि, नधा अमिवेन् सदत् कालं कृष्णं 
कार हंसि मारयमि. अतो मव्रतस्तव रङ्काया ठज्घने पारगमने का स्तुतिः स्तवनं न किमर्पीयथः, (१६) प्रतं जटं द्रा गमं प्रति ठक्ष्मणोक्तिग्यिम्. अयं व्िना प्क्षिस्वस्पः प्सः जटायुः यमेन गतमानमादरं ग्रन- मानानां रक्षितुमुयतां सादं विषादं राति ददातीति तित्. यथा स्यात्तथा अरं शप्र मानसात् मानमं नित्त मेव मानसं मानसमरस्तस्मात् अदीयत अलण्ड्यत. अगं ज्रिमृतः. महाजनः महामा महाजनोदी च महं उत्सवमनन्ति क्षिपन्ति ये दुर्जनास्तन्न तदपसारकः. यमेन किमृतेन. एनो विना अपगाधम्ते नयता स्वपरं प्राप्ता अभुखादिना प्राणभक्षकेण मुखा्दिना उनयता च हीनं कुर्वता च दयभः, (१७) अस्य वरसन्त- निलकाष्टन्दसेो दुगास्तुतिरूपस्य प्रयस्य चतुणामपि पादानां पष्मप्तमाषटमाक्षरलोषेन इन्द्रवज्रं रिवस्तुतिशव जायते. \ (१८) सः पुगणप्रसिद्धः वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुभगवान्वो गुप्मान्पायादि्यषैः, वः इति धटुपचनेन 1 ष तस्य कष कषकलं भवलियत आहे. श्रीमानिति, श्रीर्ि्यमस्यास्तीति 

ध ^" ननु टूना रक्षणपरिपन्थिनां व्रि्यमानलाकयमस्य एक्षकलमियाह, जिष्णुरिति. 



प्र०४ माषाचित्रम्-जातिवणैनम् । ३२६५ 

भाषाचित्रम् | 
उत्सरङ्कलितोरकटारीमानिरा उत भयंकरमाटाः 1 सन्तु पायकगणा जय तैस्त्वं गाम- 

गोहरमिटाव इलावी ॥ १ ॥ हरनयनहताशञ्वाख्या जो जलाया रतिनयनजशोे खाक 
माकी वहाया । तदपि दहति चित्तं माक क्या मेँ करोगी मदनप्रपि भूयः क्या बहा 
आग लागी ॥ २॥ नूनं बादटशाई् शोहपप्री निःसाणरब्दः खरः शत्रुं पाडि ल्ट 
हितो विहणिप्तो एवं मणन्त्युद्र्ः | ख्डे गदैमरामधाहि सहमता रे कं तमेरे कहे कण्डे 
पागनिवेशि याहि शरणं श्रीमछदेवं प्रमुम् ॥ ३ ॥ 

जातिवणनम् । 
सिंहः ॥ गर्मन्हरिः साम्भसि रेलकुञ्चे ्रतिध्वनीनात्मरतान्नि्म्य । पदं बबन्ध 

ऋमितं सरोषः प्रतकयत्नन्यमृगेन््रनादम् ॥ १ ॥ ठीदमरस्तिपाण्डुराग्रनखयोराकणेदीर्णं मुखं 
विन्यस्यािमयेोर्थुमे चरणयोः सयो विभिन्रद्िपः । एतस्िन्मदगन्धवापितप्तटः पावत्ततियै 

कचरतपक्रान्ताहतिधतरोटमधुपः कृज्ञषु रेते हरिः ॥ २ ॥ परयोदञ्चदवाश्चदजचितवपुः पश्रा- 

परवीपरमाकस्तनपोत्तानितष्निष्ितमनागमव्रा्रटाङ्टभृत । द्राकोधिविशङ्कास्यकरहरः कुष 
~" ~~~ --~ ~~~ ~~ ~~ "~~~ * 

जयनशीलः इत्यथः. तथा च रक्षणपरिपन्थिनोऽपि तद्शणा दति भावः. इदानीं वः दूति ब्रहूवचनोक्त सव॑ममल 

द्थितमवतारत्रिरेषान्विरोपणमखेनाह. करण इति. करं जल रणति गच्छतीति करणः. मरस्यकरमावत।रतरानि 

शः, पूनः अरणः न व्रियते रणः संग्रामो प्रस्यस तथा, अनेन च व्रह्मकममात्रप्रणया तरामनत्रितार् उक्ता भ 

वति. यस्येति शेषः, स कः. ग्रस्य विष्णीः राणः रणस्यायं गणः; रणसवन्धी्यधः. रणरणः रणाच्छन्दाजजाय- 

मानो रणः श्वयो रणरणः प्रतिष्यः रणोतारणः रणस्य टः रक्षणं व्रणादिचिहे वर्पाते रणतः वारः तान् 

वारयतीति रणोवारणः अभत्. उकारस्सिह रक्षणम्. अनेन तृसिहावतार रक्तौ मवति, कः मः. यन अप 

रप्र अरीणां समहो आरं अगिकृन्दं मिनोति हिनस्तीति आग्माः तैन भरमा अग्कृलानह्न्ता बमा सना 

कििभ्यो विश्राणिता दत्ता. तया रमया गमते अनै रमागमो व्िषणुस्तस्मिनमन्त ते रमारमरमाः व्रह्मणास्तान् 

आगमयति आहादयति सः तथा आप॒ वभूवरेयथः. अनेन क्षत्रियान्तकारिपरषुगमाचतार् उक्ता भवति, १" 

टदयोदयः, याति प्रपनीर्तीति यः नयः अवः अप्राप्तः उदयो येन तन् भवेद भृध्रारि. उत् 

उद्रतं अयोदयं अप्रा्तोदयं जरनिमप्नं मधरादि येन मः तथा. अनेन आदिवग उक्ता भवाति, परण 

क०. अद्रयः अदेषु दयते स तथा, कऋरेष्पपि दयावानियथः. अनिन वौद्धाघताग रक्तो भवति, पुण 

दायोदयेरेदयः दायाधं तरिमागाधं उद्धतं अयो लोहमयं राख स्ने दायादाः धरता: तान्याति घ 

गरतीति तथाविधोऽ्मैनः तस्मिन् दयते स तथा. अनेन कृष्णाव्रतार् उक्ता भवति. पृ अर्मगभीगि 

परङ्गनाहरणादिभ्यः कृयेम्यो अभीरा निमय रातणारयस्तेम भिये मयाथ रमते राभस्यन वतत सतषा भनेन 

रामावतार उक्तो भवति, प° क०, अमीरामीरमीमारमीः अर्मगः शग भीराः कातरः तप्वापर कीत्या रोमा 

दिवक्ञात् भियं सारयनिति प्रयच्छन्ति ते दष्म्टेच्छास्तेषां भीः यस्मान् स तराः अतत कल्क्यवताग उक्तो भवति 

(१) हे राजन् तत्र पायक्रगणाः सेव्रकटाका त्सर हकटितोरकटागीभाजिगः रउत्सगङ्रा अतिमुदिताः कटि 

तोरुकाः सम्जितप्रथलक्रपोटा ये अगीमाः शनरुगजास्तेषां योऽसा आजिः समरामः त गन्ति ददतीति ते सन्तु 

उत पनः मवकरमालाः भकरदीभीषणठलायाः सन्तु. तैः परायक्रगणैः इतत्रः 44 वरिक्षकः इलावीजितकद स्स 

अगोहरं अगोग्रहं पथा स्या्तयैवं गां पृथ्वी जय पदेशानालीयान्कररः 



३२६ पभाषितरतमाण्डागारम् । | म ०४] 

नपामत्कदमत्कणेः कुरूते क्रमं करिपतो ऋराकृतिः केरी ॥ ६ ॥ १. ९ अक 

ण्डिमपटुः स्फारसरत्केषरः कृराकारफराच्वक्रविकरस्तन्धोधष्वैलङ्गलभत् ; । चित्रेणापि न 
दाक्यतेऽभिटिसितुं सवाङ्गसंकोचनाचीतकुवैदिरिकुकुजररिरःकुम्भस्थटक्थौ हरिः ॥ ४ ॥ 

तरघुः ॥ लङ्गटेनामिहत्य क्षितितटमपररुढारयन्नम्पद्गयामातमन्येवावहीय हुतम ग 
गनं प्रोत्पतनिक्रमेण । सपूज॑दधंकारघोषः परतिदिकमसिटान्द्रावयत्नेष जन्तून्कोपाविष्टः भ- 
विष्टः मतिवनमरुणीच्छूनचक्ुस्तरभुः ॥ 5 ॥ 

रिणः ॥ अम्भोमुचां परिटिमुद्यमतां निशीये तारीवनेषु निश्रतं स्थिरकर्णताखाः। 
आकणेयन्ति करिणोऽधनिभीटिताक्षा षारारवान्दश्नकोटिनिषण्णहस्ताः ॥ ६ ॥ 

मृगः ॥ म्रीवामद्गामिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बदरष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शेरपतनभ- 
यहूयप्ता पुवेकायम् । दभेरधीवहीदैः श्रमविृतमुखग्रंरिभिः कीणेवत्मो पश्योदग्रष्ुता- 
द्वियति बहुतरं स्तोकमु्व्या मरयाति ॥ ७ ॥ 

महः ॥ नयनपथनिरोधाक्रोधनिधरतमाट्रमदविरटरोमस्तोमबद्ान्धकारः | छमिकवल- 
नछोभोत्वातव्मीकरन्धोत्यितफणिफणवातैरुच्छल्येष भः ॥ ८ ॥ 

हेय; ॥ यावच्छकरितो वायुरेकीमवितुमहति । तावदेव तुरंगोऽयमाजगाम जगाम च 
॥ ९ ॥ मण्डले मण्डटाकारो रेखा वाजीमयी जवे | मग्यापप्तव्ये हिमुखो नकुटाधिष्ठितो 
ह्यः ॥ १० ॥ पुरो नुन्नः पश्चादूनति विधृतश्रोच्छरिततनुः समुत्पलयोत्तानः पतति पथि 
टोकान्परविदति । हयः किचिद्रच्छेयदि नयति पत्ति कचिदहो कशाधाते तिष्ठथ चरण- 
घातेन खनति ॥ {१ ॥ आकपन्निव गां वमिव सुरौ पश्रारभमुञ्न्निव खीकुरननिव खं 
पिबन्निव दिशो वायुश्च मृप्णन्निव । माङ्गारप्रकरां स्एशन्निव मवं छायाममृष्यन्निव प्रेहचा- 
भरवीज्यमानवदनः श्रीमान्हयो धावति ॥ १२ ॥ प्श्चादङ्धी प्रसाय॑ त्रिकनतिविततं द्रा 
यिलाङ्गमुबेरासज्यामूगरकण्ठो मुखमुरपि परं धृषषूम्रां विधूय । घाप्तम्रा्तामिलापादनवरत- 
चरुत्मोथतुण्डस्तुरङ्खो मन्दं शब्दायमानो वििखति शयनादत्ितः क्ष्मां खुरेण ॥ १६ ॥ 

कपि; ॥ यदकाशुञ्छान्तस्षुरदरुणपृप्पोदरधिया प्रविष्टो नापनान्तः कणितमणिडिम्म 
कुरुते । कपिः स्थित्वा स्थिरा तदिदमनुशु्वनिचकरितो परनोलयास्यं रोति प्रचरति चल- 
त्युच्छहति च ॥ १४ ॥ 

महोक्षः ॥ गिला मेषधीरं प्रथममथ रनिमण्डटीकृल देहं शुङ्खाभ्यां भीषयन्तावमि 
मुखमवनीं दारयन्तो खुराग्रेः । मन्दं मन्दं समे स्थिरनिहितपदं दत्तघातौ सरोषं युध्येते 
चाछ्यन्तो कुटिहितमसरृसुच्छमेतौ महोक्षौ ॥ १९ ॥ 

पनु; ॥ आहयाहतय मूधो द्रुतमनुपिबतः प्रस्तुतं मातुरूधः विचितकुम्नैकजानोरनवर- 
तचलचारुपुच्छस्य धेनुः । उत्कर्णं तणेकस्य प्रियतनयतया दत्तहुंकारमुद्रा विषंर्षीर- 
धाराच्वराबलमुखस्याङ्गमातृपि ेडि ॥ १६ ॥ 



[भ ०४ जातिवर्णनम् । ६२७ 

गरसमः ॥ आ्ायाधराय गन्धं विकटमुलपुये दरयन्दनपङ्कि ावत्युुक्ततादो सुहु 
रपि च रमाद्भष्टया शष्टल्रः । गदेम्याः पादघातद्धिगुणितपुरतपीतिरारुष्टशिश्नो वेगादा- 
रद्य मृद्यत्तवतरति खरः खण्डितेच्छश्चिरेण ॥ १७ ॥ 

अजः ॥ प्राता श्रोणीमजाया विततमभिगुखं वक्रपंकोनमङगं स्थिता सूर्यं निरीक्ष्य प्र 
विकपितपटो षष्टयन्मां सुरेण । बोबोकारान्मकुवैनमणिदकलनिमं चालयत्ेत्रयुगप द्यगश्रा- 
टूननेकां श्चतुर इव विरो मन्मथान्धः करोति ॥ १८॥ 

मेषः ॥ पा्वस्फाटावटेपाचटटितचरणे्ेषिताकाशदेशः सं्टायोपकोपपरसररितरसना- 
पछवारीढसकः । किचित्साचीठतास्यः स्फुरदधरपुटः स्फारिताताम्रचधुर्पोणाघातामिटापा- 
दपस्तरति रूपं ददेयन्नेष मेपः ॥ १९ ॥ 

मयूरः ॥ मण्डली बर्हाणि कण्डेमधुरमीतिमिः । कटान प्रगर्यनति कारे जीमू- 
तमारिनि ॥ २० ॥ 

चातकः ॥ दम्मोटिस्फृनेदम्भोध्रविपुटतदिदम्भगम्भीरनादैरम्भःसंमारसंभावनकृतकि कटं 
चातकानां मद्रल्यत् । उवै विन्यस्तचशरपुटमुपरि परिभ्ाम्यदुत्पातवातैरम्भोदोम्मुक्तमम्भःकण- 
मपि न चिरात्राप्य नम्रं मिथोऽम्त् ॥ २१॥ 

पारावतः ॥ कटक्रणितगर्भण कण्डेनार्ूितेक्षणः । पारावतः पराद्य रिरंपुश्ुम्बति 
भियाम् ॥ २२ ॥ 

वक; ॥ नाटेनेव स्थिरा पदेनैकेन कुतितग्रीवम् । जनयति कुमृदघ्रान्ति बृद्बको 
बालमत्स्यानाम् ॥ २६ ॥ स्थिला परयाहुपाम्मः समनटरिराश्चक्रमरतिरमहर्तं धूपैः संल- 
तीरः कतिचिदपि पदान्युच्चकेः कुधिताद्धिः । पश्चाद्रीवां मपायै॑त्वरितगतिरपां मध्य- 
माविदय चश्वा चज्न्तीमृष्वैकण्ठः कथमपि शफरी स्फारिताक्षो बकोऽत्ति ॥ २४ ॥ 

कुकुटः ॥ न्यज्चश्लचजुचुम्बनचलचूडाग्रमग्रपतचक्राकारकराटकेप्तरसास्फारस्फुरत्क- 
नरम् । वारंवारमुद द्चिचचट्षनप्रस्यन्नखकषुण्णयोदेष्टा कुकुटयोद्योः स्थितिरिति कुरकरमं 
युध्यतोः ॥ २९ ॥ पक्षावुल्किप्य पन्वन्रकठतनुरुहान्भोगविस्तारितात्मा मगिवोड़ननिद्रः 
स्पुरदरुणकरोद्रासितं खं निरीक्ष्य । मरातः भरोत्थाय नीडस्थितचपरतनुर्धषरध्वानमुचैरुद्रीवं 
पर्वकायोत्ततविकटसटः कु्को रारटीति ॥ २६ ॥ 

गोरखरटरकलासौ ॥ ओओप्मादित्यकरमतततसिकतामध्योपविष्टः पृण शेते गौरखरो मरु- 
स्थलमुवि प्रोथं निधाय कितौ । गुज्नाहककण्टकाहतमरुदूतोत्पतदूनिभिश्िन्नाङ्गः रुकटा- 
सकोऽपि निभृतं मतिण्डमृद्धीक्षते ॥ २७ ॥ ` 

` सर्प; ॥ आशोकत्रस्तनारीकृतसमयमहानादधावननोषग्यापतद्वारमदेशमरचुरकलकणाकर्ण- 
नस्तन्धचकुः । काष्ठं दण्डं गृहाणेलयतिमुखरजनेस्ताडितो ेष्टवतभीतः र्पो गृहस्थानभि- 
गतविवरः कोणतः कोणमेति ॥ २८ ॥ 



६२८ पुमाधितरत्नमाण्डगारप् । भ०४] 

पुिन्दः ॥ वामख्कन्धनिषण्णशरारईकुटिदमान्तापिताधो पुखस्यन्दच्छौणितलम्बमान्द्राश- 
कन्वेणीस्वलचामरान् । ज्या्तपरोतकपोतपोतनिपतद्रकताक्तूणीरकान्पोऽपद्यत्करिकुम्भमेदज- 
निताख्छन्दानुिन्दान्पुरः ॥ २९ ॥ 

पथिकः ॥ गायति हसति च एलयति हदयेन तां मियां विचिन्तयति । समपिषमं न 
घ विधति गृहगमनपमुत्पुकः पथिकः ॥ ३० ॥ मातधरमपरे दयां कुरु मयि श्रानेऽय भर 
देशिके द्वारटिन्दककोणकरे सुनिभृतं यास्यामि पवा निरि । इत्युक्ते परहा चण्ड 
हिणीवाक्येन निरभतितः छन्धन्यस्तपलाटमुषटिविभवः पन्थः पुनः प्रम्थितः ॥ ३१ ॥ 
भ्रं ते पटं यद्ध्वगशतैः कीतिस्तवोदुप्यते स्थाने रुपमतुत्तमं सुकृतिना दानेन कर्ण 
मितः । इयालेोक्य मृशं दशा करुणया शीतातुरेण स्तुतः पान्येनेकपटालमृष्टिरुचिना 
गर्वाय हालिकः ॥ ६२ ॥ देरैरन्तरित दानैश्च सरितुवीमतां काननगैलेनापि न याति 
रोचनपथं कालेति जानन्नपि । उद्रीवश्ररणार्मरुवपुषः रृवाश्रुप्णे दृशौ तामाशां परथि. 
कस्तथापि किमपि ध्यायन्महर्वक्षते ॥ ३३ ॥ 

शूरः ॥ सद्हस्तोऽरिमारोक्य हषामधैममन्वितः शरः पटकरितो रक्तोत्रो हसति जृम्भते ॥ 
पालाः ॥ पूलीभू्तरतनवो राज्यस्थितिरचनकरिपौकटषाः । ठृतमृसवादयविकाराः ऋ इनि सुनिभैर बालाः ॥ २५ ॥ आयातो भवतः परेति सहमा मातृमिशम्योदितं पूटीधू 

सरितो विहाय शिक्ुभिः करी इारा्मसतुतान् । टरात्मेरमुखः ममाय रहितं बाहुं 
बालको ना धन्यस्य पुरः समेति प्रया प्रीया रटनम् ॥ ३६ ॥ 

कुमारः ॥ अकूवर्मोऽपि प्रतिनुषुकदेशं करतलं मतिज्ञायां कवनयुवतिषु दशं जनित. 
लाप । कृमारोऽहंकारातरिषरि पमानानगणयन्मृजौ वक्षः पएद्यत्नववयप्ि कान्ति वितनुते १७ 

नतकी ॥ सेदलदितकङ्कणां मुनरतां छवा मूदङ्गाश्रयां चेदीहस्तप्तमपितेकचरणा 
मजरपपित्सया । सा मृयः कुचकम्पमूचितरयं निःश्वाप्मामुखती सङ्गस्थानमनङगपात्टतवती 
तालावधोौ तषी ॥ २८ ॥ 

ठेखनकीं ॥ उत्तभतैकमूलतमाननमस्यः पदानि रचयन्या | कष्टकितेन प्रथयति 
मव्यनरागं कपोरेन ॥ ३९ ॥ यद्कते तरल यद्रहखीकः पाणिः पुरो यद्पि चक्षुर 
रप् | उनद्िताधरवरं च यदास्यमस्यासत्काव्यकर्मणि निपिक्तमैमि चत; ॥ ४०॥ कलमृकण्डनीगीतयः ॥ त्रिटाप्मघणोढपनुप््लोलदोः कन्दरीपरप्परपरिस्वलद्र- 
यनिःसवनोनधुराः । लपन करुरुतिमप्तमकमितेरःसथटटुखमकपकलाः कटमकट- 

_नीगीतयः ॥ ४१ ॥ । 

{ति श्रीघभापितरतनमाण्डागारे चर्य करणं सम्म । 
~न 



प्रकरणम् ९। 
णि हिः शवक" 

अन्योक्तिप्रकरणम् । 

सृयान्योक्तयः | 

रवेरेवोदयः ष्यः कोऽन्येषामुदयग्रहः । न तमपि न तेनापि यसिन्नम्युदिते सति 
॥ १ ॥ सयोतो योते तावद्यावन्नोदयते शशी । उदिति तु सहंश न सय्योतो न 
चन्द्रमाः ॥ २ ॥ तस्थेवाभ्युदयो भूयाद्रानो्य॑स्योदये परति । व्रिकाप्तभाजो जायन गुणिनः 
कमलाकराः ॥ ३ ॥ निमीटनाय पद्मानामुदयायाहपतेनपताम् । तमप्रामवकाराय वन्य- 
सतमप्तो रविः ॥ ४ ॥ वैरस्फोगरऽश्रलयागसतेनोहानिः सरागता । वारुणीप्रंग नावस्था भा- 
तुनाप्यनुभूयते ॥ ९ ॥ असं ठमतद्विनीवरन्दपद्धं मधूनि प्रकामं पिविन्तं मिखिन्दम् । 
रविर्मोचयलयठ्जकारागृहेम्यो दयारहिं नो इ्टवदोषदशीं ॥ ६ ॥ एतावत्रपिजङरुडूमरम्य 
कृत्यं भिाम्भः सरमि विनिगेमो बहिय॑त् । आमोदो विकपनमिन्दिरानिवापस्तत्पर्व दिन- 
करकृल्मामनन्ति ॥ ७ ॥ देवो हरिवेहतु वक्षि कौस्तुभं तन्मन्ये च काचन पुनर्य 
मणेः प्रतिष्टा । यत्पादसंगतिपमपितसारमाणि धत्ते म्र ए रिरपा सरपीरुहाणि ॥ < ॥ 
उद्यन्मूनि पुत्रहूनि महामहांसि चन्द्रोऽप्यलं भुवनमण्डलमण्डनाय । प्रयात न तदेति 
न चास्तमेति येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः ॥ ९ ॥ दिक्श्रीतमीहतिजगजनरअनादि 
सवै मविप्यति रवेर चन्द्रतोऽपि। कि लस्तगामिनि रवो भविता न जाने रानीव- 
जीवनविधो कतमः प्रकारः ॥ १० ॥ अधिगमनमनेकाम्तारका राजमानाः प्रतिग्रह 
मपि दीपाः प्राप्न प्रतिष्ठाप् । रिरि दिशि विकसन्तः मन्ति खद्योतपोताः स- 
व्रितरि उदितिऽम्मिन्कि न टेकैरटोक्रि ॥ ११ ॥ गते तस्मिन्भानो त्रिभुवनममुन्मेप- 
विरहव्यथां चन्द्रो नेप्यत्यनुचितमितो नासि किमपि । इदं चेतस्तापं जनयतितरामत्र 
यदमी प्रदीपाः परंनातास्तिमिरहतिवद्धोदुररिखाः ॥ १२ ॥ पातः पूष्णो मवति महते 
नोपतापाय यस्मात्कालेनास्तं क इह न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये । एतावत्तु व्यथ- 
यति यदाटोकवबाचैस्तमोमिम्तम्मितनेव प्रकृतिमहति भ्योत्नि रव्योऽकाशः ॥ १३॥ 
पततु नमपो गच्छत्वस्तं निमलतु वारिधो व्रजतु वरुणागारदवारं प्रभामिरनाहतः । तदपि 
तरणि्द॑चा पादं शिरःमु महीभृतां दिततिमिरत्ातः मातः पुनः सदेप्यति ॥ १४ ॥ 
येनोन्मथ्य तमांि मांप्रख्घनसपर्धीनि सर्वं जगच्कषुप्पत्परमाथतः कृतमिदं देवेन तिम- 

१ ज्योतिरिङ्गणः, २ मूः ३ किरणाः; (क्षे) हस्ताः. ४ आकाशः; धक्षे) वलम्. ५ वरुणः 

दिक्; (पक्षे) मद॒विरषः, 
४२ 



२६० पुभाषितरभाण्डागारम् । प्र०4] , 

लिषा । तसििननस्तमते विक्खति करयान्कररो जनो दुजेनो यद्वधाति। शति शशाङ्कश- 
कटारेक्े मदीपेऽथवा ॥ १९ ॥ यत्पौदाः शिरसा न केन विषाः दरथ्वीभृतां मध्यत- 

सस्िन्ालति राहृणा रवरित टोकत्रयीचकुपि । सोत: सरितं तमोभिरुदित तारा 
मिरूऽजूम्मितं भूकैरुत्थितमाः किमत्र करवै कि किन कैश्रेितप् ॥ १९॥ पवीहि 
्रतिमोध्य पङ्कनवनान्युत्सायं “नें तमः लया चन्द्रमसं प्रकाशारदितं निस्तजपतं तेजसा । 

मध्या सरितां पयः मविततैरापीय दीतैः करः सायाहे रविरस्तमेति विवः किं नाम शो- 

च्यं भवेत् ॥ १७ ॥ दूरं यान्तु निश्चाचराः शशिकराः छशं कमन्तांतरामुदयोतं कट्यन्तु 
हन्त न चिरं खय्योतका योतले । ध्वान्तं ध्व॑समुपैतु हंपनिवहः पद्याकरे शाम्यतु माचीप- 
वैतमौिमण्डनमणिः सूर्यः समुज्जृम्भते ॥ १८ ॥ 

चन्द्रान्योक्तयः । 
आरोकवन्तः सनेव भूयांसो भास्करादयः । कटावानेव तु गरीवद्राककमेणि कमठः 

॥ १ ॥ दैवाद्ययपि तुस्योऽमृदूतेशस्य परिग्रहः । तथापि करि कपाटानि तुटां यानि क- 
लानिषैः ॥ २॥ अहो नक्षत्रराजस्य साभिमानं विचेष्टितम् । परिक्षीणस्य वक्रं संपू. 
णस्य सुदृत्तता ॥ ३ ॥ व्यज्यमानकटङ्कस्य दद्धो सति कटानिपरेः । आशास्महे वयं पूरी 
पर्वछष्यां ठशां दशाम् ॥ ४ ॥ क्षीणः क्षीणः समीपत पृणैःपू्णोऽतिदूरताप् । उपैति 
मित्रीयज्न्द्रो युक्तं तमदिनात्मनः ॥ ९ ॥ निशाचरोऽपि दीनोऽपि सकटङ्कोऽपि च. 
रमाः । चकोरीनयनहनमानन्दयति सवेदा ॥ ९ ॥ हरमृकुे सुरतटिनीनिकटस्थिति- 
टामतो िजेन्द्रेण । जपि गरं फणिफुत्छतिरीक्षणतीकष्णाशशुक्षणिः क्षान्तः ॥ ७ ॥ नि- 
जकरनिकरपृद्धया धवलय भुवनानि पावण शशाङ्क । सुचिरं हन्त न सहते हतविभि- 
रिह सुस्थितं कमपि ॥ ८ ॥ यद्यपि दिरोऽपियेहति रौद्रः कोपेन पिहिकातनयः। ल- 
जति न दारणं यातं सरागरमूनमृगं तदपि ॥ ९ ॥ मरोपितवति रजनिकरे बन्धुतया न खट 
कैरवाण्येव । म्हायन्ति कितु सहस्रा भुवनान्यपि तमसि मजन्ति ॥ १० ॥ दाकररिरपि 
निवेरितपदेति मा गवमुद्ेन्दुकटे । फटमेतस्य भविप्यति तव चण्डीचरणरेणमृना ॥११॥ 
या महेशरिरमो विभूषणं या त्रि्ोकजनटोचनोत्सवः । मेयमिन्दुकलिका दिनाल्ये तापि- 
ता कमिह नातितापयेत् ॥ १९ ॥ रजता न ककुभो निवेदिता ना्विपो बत चकोरचदुषु । 
कषटमिन्दुरुदये निपीयते दारुणेन तमसा बहीयप्ता ॥ १३ ॥ किरति मकरं गवां परकर पु 
मनः खच्छतरं विधौ कलानाम् । कति चेत्कख्यन्ति यत्मवोधं कति वेननेति स तत्छमाव 

~-~---------- ---------------~ ----~----------------- ~~ "~ -- ~~~ --- ~ =+ 

१ क्रिरणाः; (पक्षे) चरणाः. २ रैठानाम्; (क्ष) रङ्ञाम्. र सूर्य. ५ग्रसै. ५ दिवान्धेः. ६ उत्ति. 
द्राणि कृषता. ७ निक्ञासंवन्धि. ८ प्रकारावन्तः. ९ षहवः. १० पापाणः. ११ पमः; १२ कपाटा- 
स्थीनि. १३ मूयत्.; (क्ष) कनिग्धात्. १४ कलङ्धिनः, १५ ठतीयनेत्रस्थितस्तीक्णाभिः, १६ रहुणा. 
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एव ॥१४॥ निवरेः+कलानामपि रीरिरेषा मर्मणि मे संटशतीव भृयः । कृतो विरोषातकु- 
मुदेऽनुरागः कुतो विरागश्च कुशेशषयेषु ॥ १९ ॥ निष्पीडितो यद्यपि दैवयोगाशचिश्षाकर- 
शरापि `विधंुदेन । तथापि पौयूषविशेषवषीं सुधाकरः कैरवकाननेषु ॥ १६ ॥ वक्रोऽस्त 
बाल्ये तदनु भृद्धः करङ्कवानप्तु नडोऽस्तु चन्द्रः । महेदमोलौ च पदं दधातु जायेत 
वन्द्यो विविधोपकारात् ॥ १७ ॥ तारागणाश्चनद्रमपं भजन्ते न जातु तीथं नलिनाकरा- 
णाम् । एतावता तस्य किमसि हानिन्ञोता तयोरन्तरमेष लोकः ॥ १८ ॥ यस्योदयेनैव 
दिशां म्रपरादस्तापापनोदोऽपि जगत्रयस्य । चकोरचचृपुटपारणे तु चन्द्रस्य तस्यास्ति कि- 
यान््रयासः ॥ १९ ॥ प्रकुवैता संगतिमिन्दुनाधना कि किन रब्धं जगदीश्वरेणवे। 
कलङ्कहानिः सुरिन्धसंगमः कलाक्षयितं च पदं तथोचकैः ॥ २० ॥ नयनमपि जना- 
देन्य शंभोर्मुकटमणिः पृटशां त्मादिदेवः । जपि न मृगमात्रमेकमिन्दो चिरमिति 
येन कलङ्किनं वदन्ति ॥ २१॥ विरम तिमिर मरहसादमुप्माद्यदि रविरस्तमितः खत- 
स्ततः किम् । केटयपि न पुरो महोर्भधाराद्यततिनिषिरम्युदयत्ययं शङ्ाङ्कः ॥ २२ ॥ 
आस्ते विधुः परमनिवरत एव मोटो शंमोरिति त्रिजगती ननचित्तवृत्तिः । अन्तरनिगटनय- 
नानट्दाहदुःखं जानाति कः परमृते बत शीतरसः ॥ २३ ॥ एकैव मामृतमयी मुतराम- 
नध्यी काप्यस्य हिमकरस्य कठा ययैव । आरोपितो गुणविदा परमेश्वरेण नूदामणौ न 
गणितोऽस्य कलङ्कदोषः ॥ २९ ॥ श्रेयानिधोवेहुलपक्षपरिक्षयोऽपि नो पृरणेतापि जलपै- 
रिह वर्णनीया । यद्वारि न स्एशति हन्त एथग्ननोऽपि यस्याप्न्मवभुजोऽपि मुदं लभन्ते 
| २९ ॥ मारस्य मित्रमपि कि च सुधामयुख रांभावपि अ्रणयितां प्रकटीकरोपि | विश्वा- 
सपात्रमसि यद्िषतोस्तयोरप्येतत्तव प्ररुतिशुद्तनोश्चरित्रम् ॥ २६ ॥ रत्नाकरो जनयिता 
सहजश्र वर्गैः किं कथ्यताममृतकोस्तुभपारिनाताः । किं तैरचिन्यमिह तत्पुनरन्यदेव त- 
स्वान्तरं कुमुदबन्धुरमौ यदिन्दुः ॥ २७ ॥ नानन्दि कैरवमवपरि न वाम्बुरारिरादीपि 
नाम्बरमहारि न वान्धकारः। पिग्ेवदुविरसितं यदसौ म॒थांशुरम्युद्यतश्च तैमप्ना क- 
वलीरृतश्च ॥ २८ ॥ चन्द्रं समाश्रयति नाम तिथिस्लनेका क्षीणस्तु विम्बपरिपुणेमपृर- 
णाय । एवं पुनः सकटमण्डलपृणेवणं सा पूर्णमेव खट् पूरयितुं समम ॥ २९. ॥ स्मेरा 
दिशः कुमुदमृद्विदुरं पिवन्ति ज्योत्लाकरम्भमुदरभरयश्चकोराः । आः कीटगत्रिमृनि- 
लोचनदूषिकायां पीयुषदीधितिरिति पमरथितोऽनुरागः ॥ ६० ॥ हिमकर परमां मृपयिप्य- 
पुमेरोप्रैनपि यदि तदाहं न क्षमः संनिरोद्ु् । इति तु वहुविधाभिः काकुमिः पराये 
तवां पुनरपि कुमुदानामेलयहा्यां विषादः ॥ ३१ ॥ कटास्तास्ताः मम्यग्हमि यदपि चं दि 
जपतिर्युतिस्तादगरूलना जनिरपि च रतरक्रकुटे । बहु वमः कवा पुरहरक्िरोमण्डनमपि 
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१ राहुणा. २ कुमुदकेषु. ३ सूर्यम्. ४ अयथावलमारम्मात्, ५ प्र्मसि, ९ गुतः, ७ मद्- 

न्य. < प्रीतिम्. ९ र्णा, 
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तदीयं तत्सर्व शक्नधर कटङ्काद्धिफरितम् ॥ २२ ॥ पादन्यापं क्षिति ५.३ मूषि छवा 
पमेरोः ऋान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमे धाम विष्णोः । सोऽयं चन्द्रः पततिगगनादज्पशे 
पमयूवैरारोहो मवति महतामप्यपर््दहेतुः ॥ ६६ ॥ तं मोः रभोनिवपपि रिरोदेश- 
माश्रिल नियं तां याचे जगदुषटृतिग्याटतिव्यग्रमिन्दो । यः सद्भावस्तव परिणतः कै 
रवे वा. चकोरे स्एयस्तेन प्रतिनिरशमपतौ चक्रवाको वराकः ॥ ३४ ॥ यज्जातोऽपि प्रथो 
निधौ हरनयनुटे परधिद्धोऽपि यद्विशवस्योदस्दीपकोऽसि विधिना सष्टाऽसि यच्वामृतैः | 
भ्रातः श्ीतमय॒ख समधुना म्ानीृतं तवया राजीवं यदपास्य कैरवकुलं नीते विका- 
सास्पदम् ॥ ६९ ॥ पीयूषं वपुपोऽस्य हेतुसदयो विश्वस्य नेत्रोत्सवः शष्ट भानुकरैरिदं 
त्रिभुवनं ज्योतस्नाभरेः पिति । सवाशाप्रतिरोधकरान्धतमसध्वंसाय बद्धोद्यमो पिग्धातार- 
मिहापि लकषम टिखितुं यस्य मवत मनः ॥ ३६ ॥ उचचेःस्थानकृतोदयेबेहुविधेभ्योतिभिर- 
यसरभैः शुक्रायेः किममीभिरत्र वितथां पोट दधानेरपि । यावलछोकतमोपहन भवता ल- 
मीनं विस्तायते तावच्न्द्र कथं प्रयाति परमां वृद्धि म॒ रत्नाकरः } ३४ ॥ जन्म क्षीरम- 
हाणवे सरहमुवः श्रीपारिनातादयो बिम्बं यस्य मुधामयं त्रिभुवनाधीरस्य मृधि स्थितिः । इत्थं 
सवचराचरप्नियकरे यस्योदये चेद्रवेत्ंकोचः कमलस्य दष्कृतिरसौ निन्यो न ताराधिप 
॥ २८ ॥ इन्दुं निन्दतु नाम वाथ निनी निन्दन्तु चक्रायां नैवानेन सुधाकरस्य सुषमा 
हानिनं वा दुर्यशः । एतेनैव कृताथतास्य जनता यन्मोदमाटम्बते यज्ज्योत्नाम चिरं च- 
कोरपरिपच नृषु न्यस्यति ॥ ३९ ॥ लध्मीकेषिगृहे कुरोशयदशां पाणिद्युतिद्रोरहिणि स्या- 
मासूक्तेपुधाप्रदोदरमधुपभस्यन्दसंद।रिनि । जीवातुखिदिवोकसां त्रिजगतामाप्यायनं चन्द्र 
मस्तं चेदम्बरुहे न रज्यसि गुणश्छघा बतास्तं गता ॥ ४० ॥ यातेयं रजनी सहैव भवता 
भावी प्रकाशो दिशां पूर्येणापि चिरं चकोरनिचयेः स्थेयं कचित्कानने | च 
भानुनदवज्वाटे जगन्मण्डले कम्मे चन्द्र॒ पमप्य कैरवकरटं भ्योमान्तमाटम्बते ॥ ४१ 
नक्षत्राणि वहूनि परनि परितः पर्णादयन्यम्बरे करं तैः शानिमपैति दीषतिमिरं किरवा्ि- 
रुञ्जूम्भते । कि स्यादातचकोरपारणत्रिधिग्रातः सुधादीधिते तन्नूनं युवनेकतापदमनः छ- 
यस्तवेवोदयः ॥ ४२ ॥ ध्माता मालतलानटेः कवलिता कण्ठस्थहालाहटेरारीदाथ भ्रा 
टवीविितैरोश्ीविपाणां गणे: । छत्रा भस्ममिराहताप्थिपण्ठैः ्ित्ाद्रचवमीम्बरः सीयां 
मु्ति माधुरीं हरशिरोरलनं किमिन्दोः कल्म ॥ ४३ ॥ श्रीमारेश्वरमौरिमण्डनमर्णि- 
शवर टोचनं तं रत्नाकरमंभवः किमपरं मद्ेवदेवो मवान् । यद्रारानलसङ्गदोषरमपरा- 
दन्दह्पे रोग्रनाजातं तक्किमिहास्ति ते पुमनपश्चित्रं कष्टानां ` निषे ॥ ४४ ॥ येनास्य- 
मयदितेन चन्र, गमितः छान्ति रषौ तत्र ते युज्येत मतिकमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः । 

१ नक्षत्र. २ समुद्रः, ३ तापिता. ए जटाषपा या अयी अण्णं तस्मिनिुछितैःः ५ सपौ- 
णापर, ९ कदगुकता 
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तीगेनेतदनुष्टितं यीदे ततः कि छज्जते नो मनागस्वेषं जडधामता तु भवतो यद्रयोजनि 
वितू ॥ ४९ ॥ जन्म क्षीरनिधौ तथैव विं परयुषपूणं वषुः पंतापातिहरं हरस्य ि- 
रपि स्थानं पदा मुन्दरम् । तारानाथ निरामुखेकतिलक स्यातौषधीनां पते चन्द्र लां वपना- 
ठस्य द्शाया संमावयामः कथम् ॥ ४६ ॥ इन्दुययुदयाद्विमूधि न मवतयद्यापि तन्मा स्म 
भृत्तासीरेऽपि तमः पमुञ्चयममृरुन्मूलयन्ति विषः । अप्यक्षणरमुदृदहन्ति कृमृदैरामोद- 
यनो दिशः संमत्यध्वमपरो तु लाञ्छनममिव्यकुं प्रकारिप्यते ॥ ४७ ॥ पूर्णः पङ्ूनरोन- 
नामुखतुलामायासि काक्रमास्षीणोऽपि क्षणदापते पशुपतेरायामि भृषास्पदम् । एतस्मि- 
त्थ सैहिकेयकवलदेरो मनाग्वतिनि लं साधारणवत्मुधकर् मुधा हा हन्त पि ताम्यपि 
॥ ४८ ॥ भीतो वाढववाप्रतो जलनिधौ शंभोः शिरः खीखतं तत्र उयम्बक्मोहिवामुकि- 
विषञ्वालावरीत्रासितः । तस्माहोकमगादिवं निपतितसतत्रैव राहोर्मुखं प्रायो गच्छति यत्र 
भाग्यरहितस्तत्रेव यान्यापदः ॥ ४९ ॥ 

मेघान्योक्छयः । 
व्ावरषेण्यस्य मारिन्यं दोपः कोऽभीषटवपिणः । शारदाभ्रस्य शुभ्रलं वद् कुत्रोपथु 

ज्यते ॥ १ ॥ चातकः खवानुमानेन जरं प्राभयतेऽम्बुदात् । म सौदार्थतया सर्वा छावय- 
लय्डुना महीम् ॥ ९ ॥ त्वथि वर्षति पन्ये सव पविता दमाः | अम्माकमकवरक्चाणां 
पूवेपतरेऽपि संशयः ॥ २ ॥ आमन्यावन्ति याच्नामु चातकाश्रूणि चाम्बुद । तावन्तोऽपि 
त्या मेघ न मुक्ता वारिनिन्दवः ॥ ४ ॥ तमेव चातकाधार इति केषां न गोचरः । पिग- 
म्मोधर् तस्यापि कापंण्योक्ति प्रतीक्षसे ॥ 4 ॥ यदम्बुकणमादाय प्राप्तोऽपि जटदोन्न- 
तिप् । तस्योप्म्बुधर्गजा मढिनस्योचितैव ते ॥ ६ ॥ नोपेक्षा न च दाक्षिण्यं न प्रीतिने च 
पंगतिः । तथापि हरते तापं ठोकानामुद्यतो चनः ॥ ७ ॥ समागमिप्यतोऽम्भोद्र वेत्ति कः 
तमयं तव । रौति नो यदि सारङ्गस्तदोचेः से प्रःमरः ॥ ८ ॥ आश्रयः कियतामेप तरुः 
सन्मागेमाश्रितः । पाथोद सिच्यतां कटि नेपेक्षयो दूरभावतः ॥ ९ ॥ म्रनति कृषाः स्फुर 
रपा; सागरः सरितस्तथा । तथापि चातकस्यको फष्दो नट्दोदयः ॥ १० ॥ नदभ्योऽपि 
ददेम्योऽपि पिबन्त्यन्ये सदा पयः । चातकस्य तु जीमूत मवानेवावलम्बनम् ॥ {१ ॥ 
एकस्य तस्य मन्ये धन्यामभ्युन्नतिं जरधरस्य । विश्वं सरोलकाननमाननमवोकने यस्य 
॥ १२॥ संमति न कल्पतरवो न सिद्धयो नापि देवता वरदाः । जचद तयि विश्रा- 
म्यति सृष्टिरियं मुवनहोकस्य ॥ १३ ॥ क्षणदएटनएटतरितो निनसंपत्तेः पयोदनिवहैन । 

ज्ञातं साधु यदुचितं मृवनेम्यो वितरता वारि ॥ ५४ ॥ जच्धर जलभरनिकरेरपहर, परिता- 
पमुद्धतं जगतः । नो चेदपमर दूरं हिमकरकरदशेने वितर ॥ {९ ॥ अयि नदद्\यदि न 

१ प्रातरृरकालिकस्य. २ मिनता, न 
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दास्यपि कतिचिं चातकाय जलकणिकाः । तदयमचिरेण भविता प॑ठिल्मङकिदातयो- 
गयस्ते ॥ १६ ॥ नैताः सखयमुपभोक्ष्यसि मोक्ष्यसि जल्दोषरादिषु क्रापि । तत्कि तत्रन 

मुपि मुक्ता मुक्ता भवन्ति यत्रापः ॥ १७ ॥ धीर॑ध्वनिभिरलं ते नीरद मे म्निको 
गर्मैः । न्भदवारणड्द्धया मध्ये जठरं सैमुच्छटति ॥ १८ ॥ जछ्दः समुद्रमेवामाचरति 
समम्रमुवनमरणाय । कुरूते तीमपि हैतमतित्ममरिरनिकमेवाभिः ॥ १९. ॥ सवे वनं 

तृणास्या पिहितं पीताः पितांशुरविताराः । भ्रध्वस्ताः पन्थानो महिनिनोद्धम्य मेधेन ॥२०॥ 
म्ावरृषि होटश्रेणीनितम्बमुञ्छन्दिगन्तरं भ्रमसि । चपटान्तर धन कि तवे वचनीयं पवन- 
वदयोऽप्नि ॥ २१ ॥ यद्यपि सन्ति बहूनि सरांपि खादुमुशीतटसुरभिपयांमि । चातकपो- 

तस्तदपि च तानि लक्ला याचति जल्दनलानि ॥ २२ ॥ एतदत्र पथिकरेकजीवितं पद्य 
दाप्यतितरां महत्प्रः । धिङ् मृधाम्बुधर रुदमद्रतितरधिता किमिह तेऽद्रिवाहिनी ॥ २६ ॥ 
मुख मुच सिं दयानिधे नास्ति नास्ति समयो विटम्बने । अद्य चातककुरे मृते पुन- 
वौरि वारिधर कि करिष्यसि ॥ २४ ॥ चातकस्य सलु चश्चुपंपुटे नो पतन्ति कि वारि- 
बिन्दवः । सागरीरृतमहीतरस्य कि दोष एप जलदस्य दीयते ॥ २९ ॥ ऊषरेषु विवरेषु 
चाम्भसां वीचयाऽपि मवता विनिर्मिताः | केत्रसीभि निहितास्तु बिन्दवो वारिवाह भवतो 
नवो नयः ॥ २६ ॥ आपो विमुक्ताः कचिदाप एव कचिन्न किचिद्रररं कचिच्च । य- 
स्मिनिविमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोद तस्मिन्विमुखः कुतस्वम् ॥ २७ ॥ पानीयमानीय 
परिश्रमेण पाथोद पाथोनिषिमध्यतस्तम् । कल्पद्रुम सीदति परामिपे महोपरे मृश्चपि 
किनिमित्तम् ॥ २८ ॥ "पपात पाथःकणिकरा न भूमाववाप शान्ति ककुभां न तापः । द- 
परेव जीवातुरयं तडिलवान्टृषीवलानां मुदमाततान ॥ २९ ॥ प्रथितोऽपि यतस्ततः एथिव्या- 
मपि जीमूत जनस्य जीवनेन । विषयानपि गच्छतः किमेतान्ध्वनिमिर्भीषयप्रीह राजहंसान् 
॥ ३० ॥ गनितवधिरीकृतककुमा किमपि कृतं न पनेन । कियती चातकचश्चपटी पापि 
भूतान जटेन ॥ ६१ ॥ गजेपि मेघ न यच्छि तोयं चातकपक्षी व्याकुहितोऽहम् । 
दैवादिह यदि दक्िणवातः क तं काह कर च ल्पतः ॥ ६२ ॥ वित्र वारिद वारि 
दवातुरे चिरपिपापितचातकपोतके । प्रचलिते मरुति क्षणमन्यथा क्र च मवान्कर पयः कर 
च चातकः ॥ ६६ ॥ किसह्यानि कृतः कुपुमानि वा क्र च पलानि तथा नववीरुधाम् । 
अयमकारणक्रारुणिको न चेहितरतीह पयांपि पयोधरः ॥ १४ ॥ पयोद है वारि द- 
दासिवान वा तदेकचित्तः पुनरेप याचकः । वरं महत्या प्रियते पिपाप्रया तथापि ना- 
न्यस्य करोत्युपापनाम् ॥ ३५ ॥ दीनानामिह परिहाय जुप्कपस्यान्योदार्यं पभरकथ्यतो 
महीधरेषु | ओन्नयं परममवाप्य दुभेद्य ज्ञातोऽयं न्षर तावको किकः ॥ २९ ॥ अ- 

~ ~ ण ० ~ 

१ गम्भीरय. २ मत्तहृस्तिवुद्धया. ३ उद्ननं करोति, ४ सप्रसेवाम्. ५ मन्दमतिः, 
& स्वाद्ग्परकः, ५ अहोगत्रम. < वाडव्राभिः, ° दावानटपीलिते, १० वायौ, 
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योऽपि चन्दनतसमहनीयमर्तेः सेकामत्सहति तद्ुणकद्तृष्णः | शाखोटकस्य पुनरस्य 
महादायोऽयमम्भोद एव दारणं यदि निगुणस्य ॥ ३७ ॥ आश्वास्य पर्वतं तपनोष्म- 
ततं दुदौववहिविधुराणि च काननानि । नानानदीनदशतानि च परयिवा स्किऽपि यन- 

तैव तवोत्तमा श्रीः ॥ ६८ ॥ एतेषु हा तरुणमारुतधृयमानदावानरैः कवल्तिषु मही- 
रुहेषु । अम्भो न चेदं मुश्चपि मा विमु वजं पुनः धषिपसि निईय कस्य हेतोः ॥२९॥ 
शोषं गते सरसि रेवलमञ्जरीणामन्तस्तिमिटृठति तापविशीणदेहः । अत्रान्तरे यदि न वा- 
रिद वारिपुरेरा्ठावयेस्तरनु किं मृतर्मण्डनेन ॥ ४० ॥ शुण्वनपुरः प्ररपगर्थितमस्य हन्त 
रे पान्थ विहृटमना न मनागपि स्याः } विश्वातिवारणसमपितजीवनोऽयं नाकणितः क्रिम 
पखे भवताम्डुवाहः ॥ ४१ ॥ यत्ताददोषु सरेषु न पक्षपातो जातो बत स्फुटमसौ कुटजेषु 
रागः । विश्वेकजौवनपटोरपि वारिवाह दुकीरवायुवषगस्य न तद्धिचित्रम् ॥ ४२ ॥ यत्प- 
छवः समभवक्कुसुमं यदापीत्तत्सवमस्य मवतः पयः प्रप्रादः । यद्ररुहे फटविधौ न द- 
दापि वारि मराचीनमम्बुद यशो महिनीकरोषि ॥ ४३ ॥ नेवाटवाल्वल्यं भरितं द्रमाणां 
नाद्रीेतापि बत चातकपोतचश्नः । दावानराकुटतरुः शमितो न सीघं भाराय वारिधर 
वारिदं तवामृत् ॥ ४४ ॥ के वा न सन्ति भुवि वारिरुहावतंपा हंसावटीवटयिनो नरपत 
निवेशाः । कि चातकः फलमपेक्ष्य स वजपातां पोरंदरीं कटयते नववारिधारम् ॥ ४५ ॥ 
वातिविधूनय विभीषय भीमनादैः संनरृणैय तरमथवा करकामिवातैः । चद्ारिगिन्दुपरिपारि- 
तजीवितस्य नान्या गतिभत्रति वारिद चातकस्य ॥ ४६ ॥ व्याजस्तुतिम्तव पयोद मयो- 
दितेयं यल्लीवनाय जगतस्तव जीवनानि । स्तोत्रं तुते महदिदं घन धर्मरानपराहास्यममे- 
यञ्नि यत्पयिकान्निहत्य ॥ ४७ ॥ संपादिताः सपदि दर्दैरदीभेनादा यत्कोकिटाकटरुतानि 
निराद्तानि } निप्पीतमम्बु लवणं न तु देवनद्याः पजन्य तेन भवता विहितो विक 
॥ ४८ ॥ यस्योदये गुरुमनोरथमन्थरेण संचिन्तितं किमपि चेतसि चातक्रेन । आः कषमि 
एफल्दानविधानहेतोरम्भोषरात्पतति सप्रति वजवहिः ॥ ४९ ॥ दृवदहटननयाटज्बाटना 
लाहतानां परिगटितलतानां ग्टायतां भृरुहाणाम् 1 अयि जलधर रोटश्रणिशूद्धेपु तोयं वि 
तरसि बहु कोऽयं श्रीमदस्तावकीनः ॥ ९० ॥ नभि निरवटम्बरे सीदता दीघकाटं चद- 
भिमुखनिषण्णोत्तानचनचृपुटेन । जथर जनर्धारा दूरतस्तावदास्तां ध्वनिरपि मधुरस्न न श्रत 
श्रातकेन ॥ ९१ ॥ अये हेटवेलाटुलितकुेटे जटनिधौ कुतो वारामोघं बत जलद 
मोघं वितरसि । समन्तादुक्ताटञ्वटदनरकीटाकवटनछ्मोपेतानेतानुपकुर पयोभिविदपिनः 
॥ ९२ ॥ अमं कालक्षेपं त्न नलद गम्भीरमधुरैः किमिरमिनित्रीपैः सुन सरिति प्राङ्क 
रि सरलम् । अये पदयावस्थामकरुणसमीरत्यतिकरज्वल्दावज्वाटावलिज॑टिमृतविटपिनः 

~~~ ^^ 

१ मत्छक्िरेषः, २ शोमा, ३ दावाभिः. ४ ग्ठािं प्रप्रुवरताम्. ५ व्योमोधियतेर्मे्ग्जितः. 
६ रीघ्रम्. ४ व्याप्दैहस्य, ८ रेक्षस्य, 
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॥ ९३ ॥ अकूपाराद्वारि प्रचुरतरमादाय जल्दः दानाध्यक्षोऽपि भिरति नटं नाहु- 
तमिद् । स मेघो धन्यो यत्परिकिरति मुक्ताफलतया यदीयापो कीतिनेटति दृपनारीकु- 
चते ॥ ९४ ॥ ततैव प्रावीण्यं जल्द जगदानन्दकरणं यदम्भःपारीराहरप्नि खलप्च्वा- 

ज्जरनिपेः । निसरगीत्षारास्ता नयसि च कर्थचिन्मधरुरतामथासरिस्तापां युगपदुपकततीसि 
जगतः ॥ ९९ ॥ विलपति तथा सारङ्खोऽयं भवानयमुन्नतो जलमपि च ते संयोगोऽयं कथ- 
चिदुपस्थितः । उपकु कुरु महं चेतो न वेत्सि यदतो जलधर पुनः क तं कायं करते 
जलबिन्दवः ॥ ९६ ॥ नीरं दूरं तदपि विरसं जंगमा नो रतादयास्तस्मिन्दातयैपि ननिधौ 

को टमेताम्बुविन्डुम् । दानाध्यक्षे लयि जलधर क्रापि कुत्रापि शैलाः शालवन्तोऽगृतनि- 
मजकैस्तपिताः सवै एते ॥ ९७ ॥ त्या नयः कमरप्ररमी राजहंसावतंसाः पुण्याश्रेतो 
दिमगिरिमृवस्वत्ठते येन मुक्ताः । संमाततेऽस्मिजल्द दहनोचण्डदाहे निदात्रे पजन्य खी- 
कुरु तमपना चात पातकं वा॥९८॥ रैच्येषु शितेषु च गिरे शृङ्गेषु गतेषु च श्रीखण्डेषु 
विभीतकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च । क्तिगयेन ध्वनिनासिषेऽपि जगतीचक्रे सरमं॑वधतो 
वन्दे वारिद सावभौम मवतो विश्ोपकारि व्रतम् ॥ ५९ ॥ नीहाराकरमारसागरमरिकामा- 

रनीरभ्रियं त्यक्वा तोयद चातकरेन महती सेवा समारम्बिता । तस्येतत्फटितं समुज्सरपि 
शिटापंताडनं मस्तके गादं गजपि वजमुज्सरमि तटिछखामिरातजसि ॥ ९० ॥ आरामा- 
भरणस्य पहवचयैरापीततिमलिषः पाथोद प्रशमं नयागुरुतरोरेतस्य दावज्वरम् । बृभस्ा- 
मृपकारकातर गतप्रायाः परयःप्॑पदो दग्ोऽप्येष तरूदिशः परिमटैरापूयं निवास्यति ॥ ६१॥ 

यावत्तिष्ठति चातकोऽयमपरुभिः कण्ठस्थटस्थायिभिस्तावदेहि परयः पयोद फट्तु वद्रारि 
कल्पद्रुमः । नो चेदस्य तरृपातपीडिततनोः प्राणैः प्रयाणे कते कस्मै दास्यति को ् रही- 
प्यति पुनस्तापस्तु ते स्थास्यति ॥ ६२ ॥ कृपे पानमधोमुखं भवति मे नदयो वराक्यः 
शियः सामान्यं वकटिष्टिभैः परह ॒सरस्येवं समाटोकयन् । शुप्यत्ताटुगलोऽपि कम्पिततनुः 
श्रवा गभीरभ्वनि धेयादुदूतकन्थरो नलर चां याचते चातकः ॥ ६६ ॥ मार्गो भूरि 
जटं मरस्थलमुवि खप्रेऽपि नो दम्यते तीव्रो वाति समीरणः; क्रविदपि च्छायाभूतो न 
रमाः । अङ्कारप्रकरान्किरननिव रविग्रीपमे तपलम्बरे तद्रोः पान्थिताय पूरय धरां पाथोद 
पाथोभरैः ॥ ६४ ॥ मकै; कोटरशायिमिपतमिव कमान्तगेतं कच्छपैः पाठीनैः एथुपङषी- 
ठर्ठितैयम्मनमदमूच्छतम् । तस्मिज्शुप्कपरस्यकाटजल्देनागल तच्ेष्टितं यत्राकुम्मनिम- 
सवन्यकरिणां यूथः पयः पीयते ॥ ६4 ॥ कालातिक्रमणं कुरुप्व तडितां विस्फूितैस्राप्य 
स्फोर्भीपणगनितैरतितरां काप्यं मुवे ददंय । अस्यानन्यगतेः पयोद मनसो जिन्नासया 
चातकस्याधेहि तमिहासिं तदपि न लत्तः परं याचते ॥ ६६ ॥ भूयो गजितमम्बुद म- 
कटिता विचयुत्वमापूरितं दूरावम्रह तिषठ तिष्ठ तदलं वृष्ट्या तवातःपरम् । निरधासिल्ला- 

१ उद्यानभधणद्य, 



[प्र०९ मेघान्योक्तयः । ३३६७ 

किहालिकिपूसंनर्नतरैः परं नैरास्यादिह वषितम्यमधुना केदारपूरं पयः ॥ ९७ ॥ गर्जन्नम् 
ददाति तच्च कणिकारूपेण यत्र कचिद्धपौकाटमपेक्षय दानसमये कापण्यं॑विधत्ते मूसे । 
पश्रात्पण्डुरतामुपेति दघ्रुतामप्येति मूयस्ततः श्रीमद्राम रपाररोखरविभो दाता किया- 
नवारिदः ॥ ६८ ॥ आसक्ताः मतिकोटरं विषधरा मानोः करा मृधनि ज्वाटाजाटकराट- 
दवदहनः मलयङ्गमािङ्कति । सवौनन्दनचारुचन्दनतसेरेतस्य जीवात रे जीमृत ' विमु 
वारि बहुशो युप्मदयरो नुम्भताम् ॥ ९९ ॥ ते ते चातकरपोतका वितृपिता दावायिमम् 
वनं संनिवपितमुप्णतापितमही निवपति स्वेतः | कामाराः परिपूरिताः एभुपयोधारामि- 
रम्भोधर चय्येवायमहौ महोर्जितमहादानावदानक्रमः ॥ ७० ॥ तापं टुम्पपि सवतो वि 
तरसे मुक्ताफटं शुक्तिमु कषेत्रं धित्रसि कि च पह्छवयसि श्रीण्डमुख्यान्द्रुमान् । क्षारं 
्षारमिदं जं जलनिपरेरादाय जीमूत हे व्रश्च जीवयमि बवीतु जगति प्रोदराऽपि कस्त 
गुणान् ॥ ७१ ॥ संतापं जगतो विटुम्पि धरां धाराभिरापिच्मि कषेत्राण्यङ्करयस्यमृन्मृकुट- 
यस्यहाय नीपद्रुमान् । सारङ्गम्य नमोनिवेरितटशशच तरपुरीप्रणे वेमुग्यं वहि त्मम्बुद् 
यदि प्रत्येतु कोनाम तत् | ७२॥ कूपाम्भांमि किन्तु कूपरमिका वापीषु वापीनुपो 
नदेयाश्र पतत्रिणोऽपि मदिता आखवादयन्तामपः । सारङ्गस्य नमोनिवेशितदृशः कि तेन 

यावन्महीमम्भोभिः स्लपयन्नमावुदयते न प्रेष्यो प्रन: ॥ ७३ ॥ कर्तव्यो हदि कति 
यदि तरोरस्योपकारस्तदा मा कां गमयाम्बुवाह समये सित्ेनमम्मोमरेः । शीर्णं पुप्प- 
फटे दटे गदिते मृटे गते शुप्कतां कम्मे कर हितमानरिप्यपति परीतापम्तु ते स्थाम्यति 
॥ ७४॥ नो निन्तामणिमिनं कल्पतरुूभिरना कामपरन्वादि्िर्ना दवेश्च परोपकारनिरतः 
सधनं मूकमपि । अम्पेद्रेह निरन्तरं जलमरैस्तामूरवरां पिशना पेरेयेण धुरं चयाद्य व- 
हता मन्ये जगजीवितम् ॥ ७५ ॥ रे पाथोद यथोन्ननैन मवता दिर््यावरृता मतो मन्ये 
धीर् तथा करिष्यति ख श्चीरान्पितल्यं मरः । क्रि वप क्षमते नहिं क्षणमपि ग्रीप्मो- 
प्मणा व्याकरटः पाठीनादिगणस्वदेककशरणम्तहप तात्रत्कियन् ॥ ७६ ॥ चन्म म्कन्ध- 
नतिः सरःमु न मनो वापीषु नापितं कर्णेऽप्यणेवसंकथानचद्ता नाद्यापि नद्यां 
मनः । सारङ्गेण समुत्तरद्नरसनादण्डेन चण्डातपञ्ानेनापि निरन्तरं जच्छ ह वय्येव द्रत 

मनः | ७७ ॥ निःपदं रिदिरेण धीवरगणेनिमत्स्यनिःकृमकं स्याधनिविहगं निरम्बु र- 
त्रिणा निनाच्कं दन्तिभिः । निःशाटृकमकारि शुकरगणेनीमिकमात्रं सरो दे जीमूत परोप- 
कारक पयोदानेन मां परय ॥ ७८ ॥ कामारषुं सरित्मु सिन्धुषु तथा नीचपु नीरग्रहं 
परिक्तत्रापि रिरोनतिः किमपरं हेयं भवेन्मानिनाम् । दत्याटाच्य विमुच्य चातक्युवा तेषु 
सणहामादराद् द्रीवस्तव वारिवाह कुरुते धाराधराटोकनम् ॥ ७९ ॥ र धाराधर धीर नीर- 
निकरैरेषा रसा नीरसा शेषा पृषकरोत्कररतिषरेरापरि मृरि चया । एकान्तेन मवन्तम- 

१ कृष्णताम्. २ कृष. 
1. 
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नतरगतं खान्तेन संचिन्तयत्नाश््यं॑परिषीडितोऽभिरमते यच्चातकसतप्णया ॥ ८० ॥ ज- 

रामाधिपतिषिवेकविकटये नृनं रसा नीरसा वात्यामिः परुषीकृता दश दिशश्चण्डातपो 
टुःप्रहः । एवं धन्वनि चम्पकस्य सकटे सरंहारहेतावपि तं पिथननप्तेन तोयद कुतो- 
ऽप्याविष्छतो वेधम्रा ॥ <१ ॥ ग्रीष्मे भीप्यतरेः करेदिनकृता दग्धोऽपि यच्चातकस्तां 
ध्यायस्धन वासरान्कथमपि द्राघीयपतो नीतवान् । दैवाह्ोचनगोचरेण भवता तस्मिन्निदानी 
यदि खीचकरे करकानिपातनदपा तत्कं प्रति बरुमहे ॥ ८२ ॥ स क्षारो जरुधिः सरांसि 
वितरन्यभ्यागतैम्यो मितं गृह्यन्ते सरितः श्रमेण परितोऽप्याधारबन्धं बलात् । राप्यं कूष- 
कतः कथचन किमप्यारोप्य कण्ठे पद तां ल्यागिनमेकमेत भगवन्पर्जन्य मन्यामहे ॥८३॥ 
हर्षं वपेन्विधत्मे चिरममयतृपारुप्यतां चातकानां मूमेस्तापोपशान्ति वितरति तरमा रोकः 
दोकं धुनोपि । अम्मोदैतत्तवेकं परममनुचितं यत्पिधत्से सुधांशुं वाचामीरं कवि वा बुध- 
मपि वहपि प्रम खद्योत्व्गे ॥ ८४ ॥ 

वायन्योक्त्यः। 
वायुरेव मृहाभृतं वदन्तु निखिा जनाः । आयुरषेष मृतानामिति मन्यामहे वयम् ॥ १॥ 

अलिपट्टैरनयातां खहदयहदयज्वरं विदटुम्पन्तीम् । मरगमदपरिमट्लहरी समीर कि पाम 
रेषु रे किरपि ॥ २ ॥ परमो मरुत्पलामेस्तेजोन्रद्धि तनोतु तं जतुम् । दीपं॑हरति तदस्य 
ज्ञातं म्रतिपत्तिनिषेहणम् ॥ ३ ॥ प्राथमिकी बनवृष्टिः प्राप्ता शिखिनो निदाघत्तस्य | 
आकस्मिकेन सा पुनरपनीता क्रापि पवनेन ॥ ४ ॥ वरतरुविव्रटनपटवः कटवश्चश्चन्ति वा- 
यवो बहवः । तत्कुसुमवहटपरिमटगृणविन्यापे कृती चेकः ॥ ९ ॥ गन्धवाह गहनानि 
गाहसे गन्धजातमिद सरंचिनोपि च | नेपृणच्युतिरियं तु तावकी यत्र तत्र सदद्धिवचन 
॥ ६ ॥ अहह चण्डसमीरण दारुणं किमिदमाचरितं चरितं तरया । यदिह चातकचभुपु- 
टोद्रे पतति वारि तदेव निवारितम् ॥ ७ ॥ अनिट निषिषवरिश्वं प्राणिति वस्रयक्तं स- 
पदि च वरिनिमीटल्याकुटं वष्ियोगात् । वप्रसि परमेरस्योचितं नोचितं ते सरभिमसरमि 
वा यतमं सखीकरोपि ॥ ८ ॥ राजीत्रिनीविपिनपोरभसारगन्धर्योऽमदसन्तदिवपेषर जनैक- 
बन्धुः | रथ्यारनांपि विकरिरचिरुजन्नगेनद्रानन्मत्तवद्रमति पद्यत सोऽ वायूः ॥ ९॥ 
ये जायया लघवः सदेव गणनां याता न ये कुत्रचित्पद्रयामेव विमिताः प्रतिदिनं ममो 
विलीनाश्चरम् । उस्ि्ताश्चपटाराथेन मरुता पदयान्तरितषे सवे त॒ङ्खानामपरि स्थितिक्ि 
तिमृतां कुवन्त्यमी पांसवः ॥ १०॥ हंहो दग्पपमीर सर्पति भवल्यस्मिन्वने शासिनां 
शा्वा्रपणजः प्र कोऽपि सुचिरं जज्वाल दावानरः । येनादाहि पटायमानहरिणं भस्मी- 
गद्रूह् शुप्यान्नक्नरमुत्पतत्गकुट च्टदरनग वनम् ॥ ११ ॥ हहो धीर समीर हन्त ज- 

~ ~~~ प. = 

५ इतात शेषः, महामृतमिति. २ वागुरित्र वादस्मैवकारा्त्वारेष मतानामागेवेति मावः, 
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ननं त्रे चन्दनकषमाप्ृतो दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः । भङ्गं दहतीह मे 
तमपि चेदुदामदावापनिवन्मत्तोऽयं महिनात्मको वनचरः कि वक्ष्यते कोकिलः ॥ १२॥ 
कोऽयं भ्रानिप्रकारस्तव पवन घनावस्करस्थाननातं तेजखिन्रातपेग्ये नमति नयमि यत्पा- 
पूर प्रतिष्ठाम् । असिन्नत्याप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां केनोपायेन सह्यो वपुषि 
कलुषतादोष एषस्तवैव ॥ १३ ॥ 

पवैतान्योक्तयः 
नाधन्यानां निवापं विदधति गिरयः रेखरीमृतचन्द्राः शङ्गैज्येत्जनापरवाहं द्रुतमिव तु 

हिनं दिख्चतेषु क्षिपन्तः । येपामुच्स्तरूणामविहतगतिना वाय॒ना कमितानामाकारो किमि- 
कीणः कुपुमचय इवाभाति ताराग्रहोघः ॥ १ ॥ 

हिमाचलः ॥ तस्कुटमुपमापहरां जनयन्ती नगति जीवजातारतिप् | केन गुणेन मवा- 
नीतात हिमानीमिमां वहि ॥ २ ॥ विन्ध्यमन्दरमुगेरुधमतां यत्पतिम्तहि नपतो ऽमवत् । 
द्धरश्वरारताप्रमावतस्तद्रवंनगति जम्भते यशः ॥ ६ ॥ शोणी सम्य हिरण्मय मणि- 

मयः प्राकाररिस्पोच्चयः कुजा: कर्परतामयाः मुरधुनीधाराममा निरः । कि नन्द्रादिपम- 
स्तदिक्पतिपुरीमम्यन्ति यतछछवाः शेः मरोऽपि गिरिवैयं च गिरयस्चयथ्येव मे का मतिः॥४॥ 

मेषः ॥ ये संतोषपुखपरबुद्धमनप्तसतेषामभिन्नो मृदो येऽप्यन्ये पनदरोभपकृटधियम्तेषां 
तु दूरे दृणाम् । इत्थं कस्य छृते छतः स विधिना ताद्छपदं संपदां खात्मन्येव ममाप्तहेम- 
महिमा मेरुनै मे रोचते ॥ ९ ॥ 

न्ध्यः ॥ आचक्ष्महे तव किमद्यतनीमवस्थां तस्याद्य विन्ध्य शिखरस्य मनोहरस्य । 
यत्रैव सप्तमुनयस्तपमा निपेदुः सोऽयं विद्धस्वप्नतिः पिशिताशनानाम् ॥ ६ ॥ 

मलयः ॥ कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्चिना हि तरवस्तरवम्त एव । म- 
न्यामहे मख्यमेव यदाश्रयेण शाखोटनिम्बकरटना अपि चन्दनानि ॥ ७ ॥ विद्योतने कति 
न गिरयमस्तेप कि नदयन्त राखावन्तः सदिरवदरीराट्शाणोरकराद्याः । धन्यम्तावन्मद्य- 

शिखरी यत्र जातास्त एव खेरामेद॑स्निभुवनमथ मीणयन्तः म्पुरनि ॥ ८ ॥ 
मन्द्रः ॥ मुरारातिट््मी त्रिपुरविनयी शीतकिरणं करीन्द्र पौोमीपतिरपि न ल्मे नटनि- 

धेः। चया कितवा रन्धं कथय मथितो मन्दरगिरे शरण्यः शानां यदयमदयं रत्ननिटयः॥९॥ 

परनाकः ॥ रक्रादराक्ष यद पक्षयुग तथापि मनक सन्ति तव नह गतागतानि । 

निःप्चता च निरपत्रपता च क्रित पाथोनिधौ निवमना भवताजितात्र ॥ १० ॥ वरं पक्ष- 
च्छेदः समदमघवन्मुक्तकुटिशमहारेरुच्छदरहव्दहनोदारुरुमिः । तुषारैः सृनोरहद पि 
तरि छशविवरो न चापो संपातः पयि पयप्नां पत्युरुचितः ॥ ११॥ ल 

-------~-~ “~~----------=--------~ न - ~~ ~~~ ~ ------- ~~न अ < „ ~~ ~ क) 

१ मलयाचलात्. २ गक्षमानाम्. ३ प्रदणा. ४ कैलटामेन, ५ निवलत्वम, ६ नि्ञ्जत्वम 
१ 
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टोकाोक; ॥ एकस्यायमुदेति मूर्धनि गिरेर्यस्य चैव क्रमादस्त भ्याति कलानिभि- 
स्तदुमयोरस्तः प्रशस्तोऽचलः । को नामोदयिनं करोति न शिरोमाणिक्यमस्तं पुनर्यातं यः 
कुरूते भवानिव म दुःपापोऽस्ति एण्वीतटे ॥ १२९ ॥ 

रोहणः ॥ रोदणाचल रकेषु कम्तुटां तुल्यत्तव । यस्य॒ पापाणखण्डानि मण्डनानि 
महीभृताम् ॥ १६ ॥ रत्नानां न क्रिमाछ्यो जनिषिः कि न स्थिरा मेदिनी किन व्योम 
महत्पदं सुकृतिनां कि नाम नेवोच्नतम् । हंहो रोहण कि न याचकचमूनिःशङ्करङ्गाहति- 
्ान्तिीकरणेन गोत्रतिल्कसखेलोक्यवन्यो मवान् ॥ १४ ॥ यामस्ते शिवमस्तु रोहणगिरे 
मत्तः स्थितिप्रच्युता वतिप्यन्त दमे कथं कथमिति खपरेऽपि मेवं कृथाः | प्रातस्ते मणयो वयं 
यदि भवन्नामप्रपिद्धास्ततः कि राद्वारपरायणाः क्षितिभुजो नाङ्खीकरिप्यतिति नः ॥ १९ ॥ 

(पवेतदरौ) ॥ यस्यां स॒केसरियुवरा पदेमाववन्ध गन्धद्धिमेन्द्रसुधिरारुणिताङ्गणायाम् । 
तामद्य पवेतद्री धृतधूप्रोमा गोमायुरेषप वपुषा मटिनीकरोति ॥ १६ ॥ 

(गिरिनिघ्ररः) ॥ कछोटप्रंचग्दगाधनदेरशटैः कलठोदिनीपरिवैः किमेयतोयेः। जी- 
यात्म जजरतनुगिरिनिङ्चरोऽयं यदिप्रुपापि व्रपिता कितपीमवनि ॥ १५ ॥ 

0 

समुद्रान्योक्तयः । 
नावत्ता नाप्यवेदग््यमुदपेमेहिमेव सः । यत्तीरपङ्कमथ्ानि महारत्ानि शेरे ॥ १ ॥ य- 

द्यपि सवच्छमावेन दशेयत्युदपिर्मणीन् । तथापि जानुदघ्रो ऽयमिति चेतति मा धाः ॥२॥ 
रत्नरापृरितस्यापि मदटेशोऽस्ति नाम्बुषेः 1 मुक्ताः कतिपयाः प्राप्य मातङ्गा मदविहलः 
॥ ३॥ अधः करापि रत्नानि मूधा धारयते तरणम् | दोषस्तवैव जलधे रत्नं रलं तरणं 
तृणम् ॥ £ ॥ वातोह्ामितकल्लोर भिक्त सागर गजितम् । यस्य तीरे त्रपाक्रान्तः पान्थ 
एच्छति वापिकाप् ॥ ९ ॥ अयं रत्नाकरोऽम्भोधिरित्यमवि धनादाया । धनं द्रेऽम्त वद- 
नमपृरि क्षारवारिभिः ॥ ६ ॥ यद्यपि वदः राचयेद्यपि गिरिमेथनमपितसर्मस्वः । तदप 
परभीतेभूधररक्तायां दीक्षितो जटधिः ॥ ७ ॥ करि खदु रलनरतैः कि पुनरप्रायितेन वपषा 
ते । पटिटमपि यच्च ताक्करमणेव वदनं प्रयाति तृषितानाम् ॥ ८ ॥ मा कुरु गुरुतागर् 
लुरन्यो नास्ति सागर वत्तः । जटपंग्रहमन्यस्माखयि सति कर्मनि पोरतस्थाः ॥ ९॥ 
किपाधिकरमस्य वमो महिमानं वारिपेहरिर्यत्र । अज्ञात एव देते कुक्षौ निक्षिप्य भुवनानि 
॥ } ° ॥ टगुरयमाह न टोकः कामं गजेन्तमपि परति पयप्तम् । सवमटज्जाकरमिह 
क्रिवन्तीद परिपृणाः ॥ ११ ॥ त्रपां धरायाः हमयत्यशेपां यः सोऽम्बदो गति गर्भ 
द्राखा यस्तप कस्यापि न हन्ति त्ष्णां स कि वृथा गजेति निद्पोऽव्धिः॥ १२॥ 
भवरेद्ररुहेनः. > अचतुग्लम्. ३ जानुप्रमाणः. ४ वागुनोद्रामिता उत्पादिताः कष्टोा महेर्भमो 
१ दती? मथनन हत सव स्वं चतुदशगलात्मकरं धनं बघ्य, ६ नोकरास्थिताः, नाविका दूय, 
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वमद्य पिन्धो जगेकनन्धो रत्नानि दातुं विमुखोऽपि कस्मात् । पि वा सतः कल्यमही- 
रुहस्ते दानैः छतार्थीकुरूते जगन्ति ॥ १६ ॥ अयि रोषमुरीकरोषि नो चेत्किमपि ता 
परति वारिधे वदामः | जलदेन तवाथिना विमुक्तान्यपि तोयानि महान्न हा नहापि 
॥ १४ ॥ तोयानामधिपतिराकरो मणीनां शरानाममयपदं महान्महद्रयः । अग्राह्यो 
भवि यदि त्वमेव तावत्को नु स्याजगति तदा जनावहम्बः ॥ १९ ॥ स्वस्य 
विहूुमवनाय नमो मणिभ्यः कल्याणिनी मवतु मेोक्तिकरुक्तिमारा । प्राप्तं मया सकर- 
ठ्मेव फलं पयोधे यदारुगेजैलचरैमै विदारितोऽम्मि ॥ १६ ॥ आदाय वारि परिः 
परितां मुवेभ्यः कि तावदर्जितमनेन दुरर्णवेन । क्षारीकृतं च वडवादहने हतं च पाताल- 
कुक्षिकुहरे विनिवेरितं च ॥ १७ ॥ निःपीतपीनतिमिराणि मनोहराणि रलानि सन्तिन 
कियन्ति तवानितकेपु । एतस्य कौस्तुममणेव्रनतः पतु पाथोनिपे स्मरणमान्तरमावहेधाः 
॥ १८ ॥ कल्लोखवद्ितद्टपत्परुपप्रहारे रत्नान्यमूनि मकराट्य मावमंस्थाः । कि कौम्तूमेन 
विहितो भवतो न नाम यान्जाप्रप्रासितकरः पुरुपोत्तमोऽपि ॥ १९ ॥ टजामहे वयमहो 
वचनेऽपि हन्त सांयात्रिकाः सटिकरारिममी विनि । अंप्राधिरोपिततदीयतोपवाण्ठकौ- 
पेयकाम्बुटतयो यदुदीणंतप्णाः ॥ २० ॥ नेपलतरतरंगेदैरमुत्सारितोऽपि प्रथयति तव 
कीर्ति द्षिणावतैशद्गः । परिगणय पयोवे प॑दनामाध्येनोग्यस्तव निकटनिपणणेः छरैः 
छाष्यता का ॥२१॥ यद्वीचीमिः स्दामि गगनं यच्च पाताटमृलं रलैरुदीपयमि 
पयप्रा यतिपधत्पे धरित्रीप् । पिकरपवं तत्तव॒ जहनिषे यदिमुच्याश्रुषाराम्तीर नीर 
अरहणरसिकैरष्वगेरुभश्धिताऽपि ॥ २२ ॥ अयं वारामेको निघ्य दृति रत्नाकर हृति 
प्रितोऽम्माभिन्तप्णातरलितमनोभिनेटनिधिः | क णवं जानीते निनकरपृ्ीकोटरगतं क्ष- 
णदेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मनिः ॥ २६ ॥ अये वारां रारे कुटिश्करकोपप्रनि- 
भयादयं पकषप्रम्णा गिरिवरसृतस्वामुपरगतः । वदन्तवाम्तन्मो यदि पुनरयं वाडवरिमी 
प्रदीप्तः प्रत्यङ्गं स््पयति तनः काञम्य दइारणप् ॥ २४ ॥ इतः सखपिति केदावः कुष 
मितम्तदीयहिपामितश्च हरणामिनः शिखरिपत्रिणः हारन । इतोऽपि वडवानटः सह म॒म- 
सतसंवपकरैरहो विततमृनितं मरमहं च पिन्धोरवपुः ॥ २५ ॥ य्आावाणो मणयो हरिम- 
टचे रक्ष्मीः परयोमानुपी मुक्तोवाः सिक्रताः प्रवागरतिकाः रोवादमम्भः मुधा । तीर 
करपमहीरुहाः किमपरं नान्नापि रत्नक्ररो दूरे कणरसायनं निकटनम्तृप्णापि ना शाम्यति 
॥ २६ ॥ एतस्मादमृतं सरः शनमगनाचेःश्रवाः सदणः रृप्नादृतविप्रमकवमतिवक्ष्मी 

पमाप्रादिता । इत्यादि प्रनराः परातनकथाः सर्वभ्य एव श्रुता अम्माभिन चद © 
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दक्षिणभनि आवर्ता यस्येतादटजञः दद्वः, २ जानीहि. ३ वि्णुपजाग्रोग्यः, ८ क्षुद्रः 

टानाम्. ५ स्थानम्. ७ पिपामा; (पक्षे) अधौमिलाषः. ८ अगस्तयः. ९ रिखगिणिः एतैः 

पत्रिणः पक्षिणः, १० संवतकसंकवमधेः. {नदञजल्वम. 
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नधौ प्रष्टं पयोऽपि. कनित् ॥ २७ ॥ संस्येया न भवन्ति ते फुारातेगाम्भी्यमस्या 
गणाः स्तयं वारिनिगरे तथापि तदिदं चित्ते विधत्ते व्यथाम् । खच्छन्देन तिमिगिलान्नि 
जकुटग्ासं महः कुवतो यत्ते वारयितुं निजेऽपि विषये न स्वामिता विद्यते ॥ २८ ॥ क- 
लोर: स्थगयन्मखानि ककुमामग्रटिहेरम्भसा क्षारेणापि दिवानिशं जटनिपरे गजेन्न वि- 
श्राम्यपि । एतत्ते यदि घोरनक्रनिख्यं खदु व्यधास्यद्धिधिः किं कर्तापि तदा न वेदि 
तररैः स्वैरेव दृश्चेठिः ॥ २९ ॥ द्यामारोहति वाञ्छति स्थगयितुं तेजोऽपि तेजस्िनामु 
चेगेजति पृरयन्नपि महीमम्भोमिरम्भोधरः । कांश्िदरागुपजीन्य तोयचृलुकान्तिन्धो भवतं 
निधौ पानीयप्रचयेषु सत्स्वपि न ते जातो विकारः कचित् ॥ ३० ॥ करि वाच्यो महिमा 
तवात्र नरपे यस्येन्द्रवजाहतित्रस्तक्षमामृदमजदम्बुनिचये मजञ्जत्कलङ्काृतिः । भेनाको- 
ऽपि गभीरनीरविटप्रसाठीनष््ोपच्छैवाटाङ्करकोविकोररकुरीकुखान्तरे निन्रतः ॥ ६१ ॥ 
आस्तां तावदहो समद्रमहिमा दुरेऽपि कणप्नियस्तीरे यस्य पिपासयेव मरणं प्राप्रोति शीघ्रं 
जनः । तम्मादम्बुनिधेवरं रपुमरः कृपोऽथवा वापिका यत्र खीयकरद्ययेन सदिं पे 
पीयते खच्छया ॥ ३२ ॥ देवेयंद्यपि तक्रवद्धिमथितः केदारवद्वानरमेद्धः सिद्धवदञ्जनावि 
जनुषा कृस्यावदृछद्धितः। कि चामरचुलकेऽम्बुविन्दुवदयं द्राकुम्भयोनेमुनेनोतारोयमिति 
मथा जटनिपेरासीदयापि छया ॥ ६३ ॥ पीयुपेण सुराः श्रिया मुररिपुमेयादया मेदिनी 
शक्रः कलपरुहा शशाङ्ककलटया श्रीशंकरस्तोषितः । भेनाकादिनगा निजोदरगताः संस्थानतः 
स्थापितास्वच्चटीकरणे घ्रटोद्वमुनिः केनापि नो वारितः ॥ ३४ ॥ हे हेटाजितबोधि- 
पच्च वचसां करि विभ्तरैस्तोयये नास्ति लत्सटशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । त्रप्य- 
त्पान्धजनोपकारवटनाविमव्यरब्धायङ्नोभारमोदहने करोपि कपया साहायकं यन्मरोः 
॥ ६९ ॥ पीयुपेण ठृताथिता दिविपदो रकष्म्या हरिः ्रीणितश्चन्द्रा्धैन विभूषितः पशु- 
पतिः कस्पदरुमेवामवः । आत्मानं परिमन्थिनाप्युदभरिना कि कि न तेषां ठृत तस्यागस््यम् 
निप्रपीतपयसो नचैः छतेकाङ्गटिः ॥ ३६ ॥ रक्ष्या श्रीः पृरुपोत्तमो हिमरुचा गारी- 
परियाऽटकृतो देवेन्द्रोऽपि विमानवारणहयस्रीरत्नकस्पद्रमेः । पीयूपेरमितेस्वया दिविष- 
दश्ान्ये छृतार्थीङताः श्रीमन्वारिनिधे तदीयमदिमा नृनं न वाग्गोचरः ॥ ३७ ॥ हंहो 
वारिनिधे विधेः समुचितं यनापनि रत्नाकरो रत्नांश्रेदवमन्यपते वद् विभो नैतत्पदं विन्दसि | 
प्याटंकरणं पुरंदरपुर चिन्तामणिः कोस्तुमं विप्णोवेक्षसि मीनकेतनरिपोः शीर्पे कानां नि- 
धिः॥ २८ ॥ पीला गजन्यपम्त दिरि दिरि जटदास्वं शरण्यो गिरीणां मुत्रामत्राप्रभाजां 

द्शतियपिनां जन्ममूमिसतवमेव । गाम्भीर्य तच तादक्लयि सदटनिधे कितु विज्ञाप्यमेत- 
लाखायन् भतरावरुणिमुनिरपाटृष्टयः काद्ुणीयाः ॥ ६९ ॥ 
मवदरुहानगरः ॥ (रशि रिरि गिरिभ्रावाणः स्वां वमन्त सरस्वतीं ख्यत मिथस्तामापा- 
` -ताग्विराम् । प्त प्रमपर्ः क्षीरोद्न्वान्यदीयमुदीयते मधितुरणृतं सेदच्छेदि प्रभोर- 
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नुमोदनम् ॥ ४०१ माकं ग्रौवगणेटुढन्ति मणयो बालाकविम्बोपमा नीरे नीरचरैः सम प 
मगवा्निद्राति नारायणः । एवं वीक्ष्य तवाविवेकमथ च प्रोदि परामुत्नतेः किं निन्दाम्यथवा 
स्तवीमि कथय क्षीराणैव त्वामहम् ॥ ४१ ॥ | 

अगस्त्यः ॥ मुनिर्मयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भपंमवः । येनैकचत्रे दष्ट दिव्यौ तौ 
मत्स्यकच्छप ॥ ४२ ॥ अखवपवेगर्तेषु विच्छिन्नो यम्य वारिधिः, हास एव मनेः पाणिर्- 
धस्ताहिन्ध्यभूमृतः ॥ ४३ ॥ अल्पीयमैव पयसा यत्कुम्भः पृथे प्रभिदं तत् } वाह्यं तैन 
परयत कृम्भोदूतः पपौ वीरधम् ॥ ४४ ॥ गतोऽस्मि तीरं जट्धेः पिपाप्रया स चापि राप्व- 
श्रुटुकीृतो मया । न रक्ष्यते दोपलवोऽपि तोयभेभमेव तत्कमेफं विनम्मते ॥ ४९ ॥ 
कम्पन्ते गिरयः वरंदरमिया मेनाकमुस्याः पुनः कन्दन्त्यम्ब॒धराः स्फुरन्ति वडवावक्रोहता 
वहयः । मो कुम्मोद्रव मुच्यतां नटनिधिः खस्त्यस्तु ते सांप्रतं निद्राटृष्छथताहुवटिकमला- 
षो हरिः सीदति ॥ ४६ ॥ 

रत्नानि ॥ मणि्टति पद्रेषु काचः शिरपि धायते । यथैवास्ते तथेवाम्तां काचः 
काचो मणिर्मणिः ॥ ४७ ॥ अप्याकरमृत्पन्ना मणिजातिरसंस्छृता । जातरूपेण कल्याणि 
नहि संयोगमहति ॥ ४८ ॥ अनस्तमितपरारस्य तेजपस्तद्धिजुम्मितप् । येन पापाणसण्डम्य 
मूल्यमल्पं वसुधरा ॥ ४९॥ धन्योऽयं मणिरेकश्छिन्नो मिन्तश्च क्रकचनिवरष्टः । गुक्तस्तेनो- 
निचयेधन्यो दुःवेऽपरि योऽधिकामामसः ॥ १० ॥ भ्रष्टं टृपतिकिरीगतूमो पतितं (तिगोहितं 
रनपा । 'विधिविदनितेन रत्नं जनचरणव्रिदम्बनां प्रहे ॥ ९१ ॥ तपःपरीणाहगणन तेम्यी 
यरालिनः कि मणयो भवन्ति । तथापि च्रडाम् महीपतीनां त एव गेरन्ति न गण्द्दरौरा 
॥ ९२ ॥ सिन्धुम्तरङ्गरुपकल्प्य फनानरत्नानि पङ्कैमहिनीकराति । तथापि तान्यव महीपतीनां 

किरीरकोरीपु प्रदं रमन्ते ॥ ९६॥ विरम रत्न मुधा तरदायमे तव न कश्िदरिहामिति परी- 
षकः । विधिव्डेन परिच्युतमाकराखमपि काचमणीरृतमीश्वरैः ॥५४॥ अनिभाटित 
एव केवलं खनिगर्भे निधिरेष जीयेतु । न तु परीदतु मृल्यहानितो वणिनालोकनगोचरीष्रतः 
॥ ९९ ॥ समुद्रेणान्तम्थम्तटभ॒ति वरङ्ैरकरुणैः ममुत्धिपोऽम्मीति वमिह परितापं त्वन 

मणे | अव्यं कापि वद्रुणपरिचयारृष्टह्धयो नरेन्द्रम्वां कृर्या्चिजमुकरटकोटिपरणयिनप् 
॥ ९६ ॥ पयोगः सवं रिरमि तान्य ठेपगणः प्रणो यम्य क्षोणी चतुस्दविमीमाव- 
धिरभूत् । म॒ एवायं दैवाच्छवरवनितापाणिपतितो मणिर्मपञ्रीवाद्िगृणगुणवद्धो विहरति 
॥ १७ ॥ आघ्रातं परिटीदमुय्रनखरः सुण्णं च यञ्चवितं क्षिप्तं यद्रत नीरमतकरुषितनति 
व्यथां मा धाः । हे मद्रत तवेतदरेव कृशं यद्वानरेणाग्रदादनतःमारविचारणव्यपद्भि^“ 

चृणींृतं भौदमना ॥ १८ ॥ उत्तमेषु न नितः क्षितिमुनां न वरकषकैक्षितः प्राक॑द पि 
नणय | 

१ प्रापाणपमूरदः- २ ब्राह्मणमामथ्यम्, ३ समुद्रम्. ५४ दृन्द्रभगरन खादितम्. व 
पक्रेन, ७ विशारता. < आस्लादितम्. ° तघ्मरेण. १० प्रापाणेनै. । (न्ज्जलम. 
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ठितो न च स्षनतटे ठीटावतीनां कचित् । कटं मोश्रिरमन्तरेण जल्पर्दवा्िश्रणोऽमव- 
त्वेटत्याछकुलाङ्गयषणपरिक्षीणप्रमाणो मणिः ॥ ५९. ॥ ये गृहन्ति हटात्तृणानि मणयो ये 
चाप्ययःखण्डकं ते दष्टाः प्रतिधाम दग्धमणयो विच्छिन्नपंस्याश्चिरम् । नो जाने किमभा- 
वतः किमथवा दैवादहो श्रूयते नामाप्यत्र न तादस्य हि मणे रत्नानि गृहाति यः॥६०॥ 
यन्मृक्तामणयोऽम्बुपेरुदरतः कषिप्ता महावीचिभिः पयन्तेषु टुठनिति निमेलरुचः स्पष्टा्हापा 
हव । तत्तस्यैव परिक्षयो जलनिधेीपान्तरारम्बिनो रत्नानां तु परिग्रहव्यस्रनिनः सन्त्येव 
सांयात्रिकाः ॥ ६१ ॥ यत्रानुछछिखिताख्यमेव निखिरं निमीणमेतद्विषेरुत्कष॑प्रतियोगिकल्प- 
नमपि न्यक्षारकोरिः परा) याताः प्राणभतां मनोरथगतीरुछद्नय यत्संपदस्तस्याभापतम- 

णीृतारममु मणेररमतमेवोचितम् ॥ ९२ ॥ काचाः काञ्चनभृषिताः कति न वा मुष्णन्ति 
रत्नश्रियं मोढो वा कति नोद्हन््यपियस्तानेव रत्नभ्रमात् । अक्ष्णां ये पुनरुन्प्रननति 
तिमिरं थेनाम रत्नाकरः पिन्धुस्ते एथगेव हन्त मणय्तेष्वप्यमिज्ञाः एक् ॥ ६३ ॥ 

(वज्रमणिः) ॥ यस्य वजमेरभदे मिद्यन्ते रोहसूचयः । करोति तत्र किं नाम नारी- 
नखविटेखनम् ॥ ६४ ॥ 

(कोस्तममणिः)॥ न शरेतांशुवदन्धकारदहनाइदयोतिते रोदपी नाप्यैरावतवसनिरस्तदि- 
तिजत्राप्ः कृतो वासवः । नो चिन्तामणिरत्तवत्रिभुवने चिना विपद्वाथिनां मृत्वा तस्य हरे- 
रुरःमणयिना कि कोस्तुमेनाजित् ॥ ६९ ॥ 

(सोमकरान्तमूर्यकान्तौ) ॥ सोमकान्त मणिः खच्छः सूर्यकान्तस्तथा न किम् । उद्रि 
तु विदरोपोऽस्ति तयोरमृतव्हयः ॥ ६६ ॥ 

(चन्द्रकान्तः) ॥ मुधाकरकरम्पशद्रहि द्रवति सतः। चन्द्रकान्तमणेस्तेन मृदतं टेक 
विश्रुतम् ॥ ६७ ॥ 

(स्फटिकः) ॥ स्फटिकस्य गुणो योऽप्नो स॒ एवायाति दोपताम् । धत्ते खच्छतया खयां 
यत्तो मद्वतामपि ॥ ६८ ॥ 

(मरकतः) ॥ त्यज निजगुणामिमानं मरकत पतितोऽसि पामरे वणिजि । काचमणेरपि 
मोल्यं कमम यत्तदपि ते श्रेयः ॥ ६९ ॥ केनाप्रीनः मखमकरुणेनाकरादढतम्तं विरतं 
वा॒पमभिख्पितः केन वान्निन्कुदेरो । यस्मिनित्तव्ययभरसहो आहकस्तावदास्तां नासि 
भ्रतमरकतमणे तत्परोक्षाक्षमोऽपि ॥ ७०॥ आसीप्पत्र व्रिमनटधो मण्डनं भपतीनां 
ताराणा च प्रनटमृकुटं काञ्चनेन प्रसङ्गात् । तन्त्रीवद्ः कथमिदमहो काचखण्डेन परार्धं मि- 

छीकण्ठे मरकतमणे कामवस्थां गतोऽपि ॥ ७१ ॥ 
(माणिक्यम्) ॥ पोरस्चेदाक्षिणायैः सफुरदुरुमतिभिर्मित्र पाश्चालततरौदीच्यैरयत्परक्षय 

०० ---------- न 

क ~ ~ ण ० क भअ ००५ ५०२००००० ५ 

१ टीरकमणेः. २ नीचे. ३ मृषणम्. ४ काचमणिना, ५ मर. 
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कषितिषतिमुकुटे न्यपि माणिक्यमेकम् ¦ यदयेतस्मिन्क्थचित्कथयति छपणः कोऽपि माहि- 
न्यमन्ये प्रक्षावन्तस्तदा तं निरवधिजडतामन्दिरं संगिरन्ते ॥ ७२ ॥ 

काचः ॥ अज्ञतया मरेम्णा वा चूडामणिमाकलय्य काचमणिम् । रपतिषैदेत शिरसा 
तेनाप्रौ न द्न्य॑मणिः ॥ ७३॥ 

राद्धः ॥ अन्तः कुटिलतां बिभ्रच्छ्कः स खलु निष्ठुरः । हुंकरोति यदा ध्मातस्तदैव बहु 
गण्यते ॥ ७४ ॥ उचचैरुचचरतु चिरं सिष्टी वत्मनि तरु समारुट्य । दिग्न्यापिनि शब्दगुणे 
शङ्खः संमावनामूमिः ॥ ७५ ॥ कीरगृहं कुटिटोऽन्तः कठिनः क्षाराम्बुपंमवः रुन्यः । 
दाहः श्रीपतिनिकटे केन गुणेन स्थिति छेमे ॥ ७६ ॥ जटनिधौ जननं धवलं वपुर्ुररिपोरपि 
पाणितटे स्थितिः । इति परमस्तगुणान्वित शद्धः मो कुटिलता हदये न निवारिता ॥ ७७॥ 
ध्वनिरतिमधुरः शुचिलमुरेजनिरपि शङ्क नदीनतस्तवामेत् । अवगतमसिलं बहिः मितत 
कुटिढतरं पुनरन्तरं न विदाः ॥ ७८ ॥ क्र वाम्भोधौ जन्म क्र च वपुरिदं कुन्दधवलं कं 
चावापतस्थानं कृतमहह विष्णोः करतलम् । कर नीचानामास्ये परिणतिरियं चुम्बनत्रिधावि- 
तीवायं श्खः करुणकरुणं रोदिति मुहुः ॥ ७९ ॥ तातः क्षीरनिपिः खस्रा जरधिजा भ्राता 
मुरेशद्रमः सौजन्यं सह कौस्तमेन रुचिता यस्य दिजेशादपि । पिकर्माणि स एव कम्बुर- 
धुना पाखण्डकान्ताकरे विश्रान्तः मरतिवासरं प्रतिगृहं भेक्षयेण कुक्षिभरिः ॥ ८० ॥ 

(पाथजन्यः) ॥ सवीशापरिप्रिहुकतिमदो जन्मापि दुग्रोदभेगेविन्दानननुम्वि मुन्दरतरं 
पणन्दुनिम्बाद्रपुः । श्रीरेषा सहना गुणाः किमपरं मण्यन्त एते हि यत्कोटिल्यं हदि पा्- 
जन्य मवतस्तेनातिरटजनामह ॥ ८१ ॥ शद्धा: सनि पहस्श्चो नटनिपेर्वीचिच्छराघटिताः 
पयैन्तेषु लुठन्ति ये दलदातेः कल्मापितकषमातदाः । एकः कोऽपि स पा्नन्य उदमृदाश्र- 
धामा सतां यः संवतेमरक्षमेमेधुरिपोः शवासानिदेः पयते ॥ ८२ ॥ 

नयन्योक्तयः । 
तटिनि चिराय व्रिचारय विन्ध्यभुवस्तव परवित्रायाः। गुप्यन्यया अपि यृक्तं कि मदु 

रथ्योदकादानम् ॥ १ ॥ कतिपयदिवसस्थायी पुरा दृरोन्नतोऽपि भविता ते । तटिनि तट 
दरमपातनपातक्रमेकं चिरस्थायि ॥ २ ॥ यास्यति जदधरस्नमयस्तव च समृद्धिटेधीयमी भ- 
विता । तटिनि तरदरुमपातनपातकरमेकं चिरस्थायि ॥ ३ ॥ कुरु गम्भीरायां कषोटेन- 
नय छोकविभ्रानितिम् । वीतपयोधरटक्ष्मीः कस्य न चरणेविटङ्क्यामि ॥  ॥ मयस्य गि- 
रेरपत्यमादो तदनु भ्रातृमती परटीरव्रभैः । किमु चित्रमपानिधेः कटत्रं तटिनी काचन मोक्ति- 
कानिप्ते॥ 4 ॥ नार्तो न च तरास्तरंगमाटा नेदानीं जलरयजा रवाः करालाः । सैव 
तवं तटिनि तण्टरमानिपात्य प्रौढानामपयदासामिवाप्ि पात्रम् ॥ ६॥ कायां परकैनिि न 

१ अमृल्यः, २ कौटिल्यम्. ३ कुन्दपुष्पवच्छुश्रम्. ४ भगिनी. ५ रक्षेमीः, 
1.21 



९४६ पुभाषितेरतमणण्डागारम् । | भ०९] 
मनि पुष्यः फलानि यच्छन्ति तटटरूमा ये । उन्मूस्य तानेव नदी परयाप्ति वैरगिणां क़ भै. 
तिपन्नमस्ति ॥ ७ ॥ न वारयामो भवतीं विक्न्तीं वषानदि खरोतसि जट जायाः । न ुक्तमे- 
तसु पुरो यदस्यास्तरगभङ्गान्मकटीकरोषि ॥ ८ ॥ 

गङ्गा ॥ यद्यपि दिरि दिरि सरितः परितः परिपूरिताम्भप्तः सन्ति । तदपि रुरदरतह- 
णीपगतिपुखदायिनी गङ्गा ॥ ९ ॥ स॒ किमु सहेत सुधांशुः स्मरहरभाटानर्ज्वाल्ः । शि- 
दिर: शीकरनिवहैः सिति सुरनिन्नगा नो चेत् ॥ १०॥ 

दोणः ॥ आनन्मस्थितयो महीरुह इमे कूरे समुनमूरिताः क्छोलाः क्षणमङ्ुराः पुन- 
रमी नीताः परामुन्नतिम् । अन्तराहपरिग्रहो बहिरपि भ्राम्यन्ति गन्धह्िपा अतः शोण न 
सोऽसि यो न हदप्तति तत्संपदां विष्टवान् ॥ ११ ॥ 

[1 

तडागान्योक्तयः । 
आगच्छतामपृणोनां पूणीनामपि गच्छताम् । यदध्वनि न संवह वटानां परोवरम्॥ १॥ 

अयमवसरः सरस्ते सरििरुपकतुमयिनामनिराम् । इदमतिमुरभं चाम्भो मवति पुरा ज- 
धराभ्युदये ॥ २ ॥ कस्य तृं न क्षपयति पिविति न कस्तव पयः मविस्यान्तः । यदि प्र 
न्मागेपरोवर नक्रो न क्रोदमधिवस्ति ॥ ६ ॥ तानि तानि कमलानि तज्जलं तानि पट् 
दकुानि ते खगाः । सवेमेकपद एव विच्युतं पङ्करोपमचिरादमत्मरः ॥ ४ ॥ विहगं 
मपुकरेशचलतं मकरैः प्रयातमपि पदाटशापू । विभवे गते सकलमेव गतं प्रवमेकमश्चति यशः 
सरसः ॥ ५ ॥ आपिदिरेऽम्बरपथं परितः पतङ्गा भङ्गा रपाटमुकुटानि समाश्रयन्ति । संको- 
चमति सरस्लयि दीनदीनो मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युेतु ॥ ६ ॥ ह्यलां संप्ता- 
वपि च सिनं मधरना न तृष्णामातीनां हरपि यदि कैसर सहस्रा । नियर चण्डो 
किरति परितोऽङ्गारनिकरं टृशीभृतः केषामहह परिहतीमि खु ताम् ॥ ७ ॥ ऋौचः क्री- 
उतु कदेतां च कुररः कङ्कः परिप्वज्यतां वरमायतु सारश्च रसतु प्रो्ीयतां शि्धिभः | 
भेकाः सन्तु वका वसन्तु चरतु छच्छन्दमाचिस्ते हंहो पदमपरः कुतः कतिपयेतैरषिना 
श्रीस्तव ॥ ८ ॥ एतस्मिन्मरुमण्डले परिचरत्कछोटकोलाहलक्रीटत्कङ्कमपङ्कमङ्कविपतनिःश- 
ङमत्स्यत्रनम् । केनेदं विकपतत्कुशेशयकुटी कोणक्रणत्पटपदं सरणप्रीणितपान्धमुज्ज्वलजं 
चक्रे व्शारं सरः ॥ ९ ॥ स्तोकाम्मःपरिवतिताङ्गशफरीगापराधिनः स्तो रण्ये यक 
टििमममृतयः स्वसपेषु पापु स्थितिम् । सद्यः शोपमुपागतेऽ सरति श्रीसद्मपदमाकर 
तस्मिन्पङ्कनिनीविलपरुचयो हंसाः क यास्यन्यमी ॥ १०॥ माद्यदिगजदानटिप्तकररम- ननकान्यमा | 

[1 

~ = न + १ शरष्यः सह फलानि ददतीयथेः, २ तगगवचचपलसमावानम्, ३ अङ्गीकृतम्. ४ इन्द्रघलीणं रम्भवेदयादीनौ समागमसुलदात्री. ५ आकावमार्गम्. ६ प्रघुवति सति. ५ हसः, ८ प्रप्य, ९ सूर्ये, १० छेलतु. ११ जलकराकः. 



[भ०१ तडागान्योक्तयः-ङू पाम्योक्तयः । ६४७ 

प्षालनक्षोमिता स्ये्नः सीन्नि विचेरुरपतिहता यस्योरमयो निरपरहाः । कठं माभ्यविपर्मरयेण 
सरसः कल्पान्तरस्थायिनस्तस्याप्येकवकमचारकटुषं कालेन नातं नलम् ॥ ११ ॥ रे प- 
द्माकर् यावदस्ति भवतो मध्ये पयः परितं ताव्चक्रचकोरकङ्कुररश्रेणीं समृष्छाप्तय । प- 
श्रां समद्द्रकोय्चटुलत्रोरीपुरम्याहतितरव्यत्ककटकर्ैरव्यतिकरैनिन्दास्पदं यास्यपि॥ १२॥ 
यति मय्यचिराच्निदाघमिहिःज्वालाशतैः शुष्कां मैन्ता कं मति पन्थसंततिरसौ संताप 
माकर । एवं यम्य निरम्त्यंधिपररैमिलं वपुः क्षीयते धन्यं जीवनमस्य मरगिसरसो 
धिग्वारिधीनां जनुः ॥ १६ ॥ सोपानानि तिरोहितानि पदवी छन्ना तृणिनृतनेः काटुप्यं 
पयसां विलोक्य शनकैरुड़ीय हंसा गताः} माधुर्यं न मधुत्रतोदितगिरां पद्मानि भमा 
नि के भेकानामिह गितं परमहो बृदयेव नष्टं प्रः ॥ १४ ॥ आपूर्येत पनः सफुरच्छ- 
फरिकासारोमिमिवोरिमिमूयोऽपि प्रविनुम्भमाणनलिनं पदयेम तोयाशयम् । दृयाशादा- 
ततन्तुबद्हदयो नक्तदिवं दीनधीः शुप्यल्ातपशोपितस्य सरपस्तीरे जरत्सारसः ॥ १९ ॥ 
उदानाम्धुदव्भमानरिखिनीकेकातिरेकङुटे सप्राप्यं सटिटं स्थटेप्वपि सदा निस्त 
वषौगमे । भीप्मञ्ीप्ममरे परस्परभयादालोच्यमानं मृहर्दीनं मीनकुलं न पाटयति चेत्का- 
सार का सारता ॥ १६॥ सोव्णः कमलाकरः शरिरिलासोपानवन्धक्रमो वारि क्षीरस- 
होदरं तटतरुश्रणीमखाः क्षोणयः । सर्वं ते स्चिरं सरोवर परं निन्यः कृतोऽयं विधिः 
कूटग्राहमयात्रयान्ति विमुखाः पान्था निदाचेऽप्यमी ॥ १७ ॥ उदनं विहतं नल्चः 
्मान्त्तं कच्छपः पाठीनैः एुपङपीटट्ठनाद्यस्मिनमुहमृच्छितप् । तस्मिन्नेव रस्यकराटनल- 
नेनागल्य तच्चेष्टितं येनाकुम्भनिमवन्यकरिणां य॒यैः पयः पीयते ॥ १८॥ हंमैटव्धमरेमै- 
स्तरटितकमरलस्तरङगसतरग नरिरन्तममरिश्रपलवककुटत्रासटीनेश् मीनैः । पाटीरूढ्दरमारी- 
तरपुखशषयितसरीपणीतैश्च गीतेमाति मकरी इदातिस्तवप्रलिटचटचक्रवाकरस्तडागः ॥ १९ ॥ 

मानसम् ॥ नो वा कियन्तः परितः स्फुरन्ति जलाय निमेरभृरितोयाः । सदावदातं 
परमेकमेव हंसम्य विश्रामपदं कनि ॥ २० ॥ 

कूपान्योक्तयः । 
हे कुप तं चिरं जीव खल्यतोये बहुम्ययः । गुणवद्रिक्तपात्राणि ्राषटवन्ति हि पृणैतामू 

| १ ॥ रे कृप जीवनागार यदि दातृमिच्छसि । तदा वं गुणवत्पात्रमेकं वा संनिधौ कृरु 
॥ २ ॥ अमना मरुकूपेन के के नाम न वचिताः। सुदत्पयिकनेत्राम्बुपिच्छिलप्रान्तभमिना 
॥ ३ ॥ सगुणे सेवितोपान्तो विनतैः प्ात्तदशेनः । नीचोऽपि कूपः सत्पात्र जीिनार्थ समा- 
श्रितः ॥ ४ ॥ यद्यपि बहुगुणगस्यं जीवनमेतस्य कूपमृख्यस्य । जयति तथापि विवेको 

१ सूर्यः; २ गमिष्यति. ३ मनोव्ययापरंपराभिः, ४ मागं वःसरस्तस्य. ५ रज्जुसद्ितै 
६ उद्कार्थकम्. 



३४८ पुमाषितरतभाण्डागारम् । | ०५] 

दानं पात्रानुमानेन ॥ ९ ॥ नित्त नीकवोऽस्मीति लं सेदं कूप मा कमपि रथाः । अल- 

नदैरसष्टदयो यतः परेषां गुणग्रहीतापि ॥ ६॥ चित्रं न तदयदयमम्डुधिरम्बुदोषपिनयु- 
मवाहपरिषुरणया महीयान् । चं त्रथिनामुपकरोपि यदल्पकूप निप्पीच्य कृक्िकरहरं हि 

महत्वमेतत् ॥ ७ ॥ दिनमवसितं विश्रान्ताः स तया मरुकूप है परमुपरृतं शेष कं 
वयं न पुनः क्षमाः | मवति पुतैरध्वन्यानामदोषनटो भवानियमपि घनच्छाया भूयात्तवो- 
पतटं दामी ॥ ८ ॥ भैर्मस्यामप्रतनुवदन कूरपातालङुकषिकरोडपरान्तोपहितविभवस्याथ किते 
व्रवीमि | येन ल्त: प्ममिटपितं वज्छतः शुद्र कष छाम्य्ूरतेभवति सहप्रा कस्य नाधो- 
मुखत् ॥ ९ ॥ 

"~~ ~ 

मरस्थलान्योक्तयः। 
मरो नास्लेव सिलं रच्छराथदपि दम्यते । तत्कटु स्तोकमूप्णं च न करोति वितृष्ण- 

ताम् ॥ १ ॥ सत्पादपाचिपुटपहवपुप्पपृजपंपत्परीतवपुषः फलमारनग्राच् । यो मार्गपि- 
जितरकृन्तसमाश्रितोरुशाखान्मरो मृगयते न ततोऽस्ति मगः ॥ २ ॥ पायं पायं पिव फि 
पयः मिज स्नि्वङ्गमङ्गं मृयो मूयः कुरु कुरु सखे मजनोन्मजनानि । एषपोऽरेषश्रमशम- 
पटः सिताध्नन्यजनधुः सिन्भदररी मवतु मवतो मारवः पान्थ पन्थाः ॥ ६ ॥ कल्याणं न; 
करिमधिकमितो जीवना यतस्तं छिखा वृक्षानहह दहसि म्रातरङ्गारकार । नन्वेतसिमन्नदा- 
निपिदुनेरातपेराकुटानामध्वन्यानामहरण मस्मरान्तरे कोऽम्यपायः ॥ ४ ॥ किमपि विर 
नाः कि चोन्मादी क्षणादपि रक्ष्ये पुनरपि पसे परक्षापृवा न काश्चन ते प्रियाः | खय- 
मजर्दां जानानोऽपि म्रकििय मर्पटी रिरिरमधुरं वारि माप्तं यदध्वग वाञ्छसि ॥ ९ ॥ 
भोभोः रि किमक्राण्ड एव पतितस्तरं पान्थ कान्या गतिस्तत्ताटक्तृपितस्य मे खलमतिः 
सोऽयं नलं गृहते । अस्थानोपगतामकाटपुटमां तरष्णां मति क्रुध्य हे प्रेटोकयमयितममा- 
वमहिमा। मार्गोऽस््सौ मारः ॥ ६ ॥ 

~~ ~----- 

दावानलन्योक्छयः । 
क ५ [ष [8 र 

हं दावानल रा्ग्रवापिनः प्राधुशासिनः । मु व्यर्थं त्या दग्धाः प्रेरितेन भभग; 
॥ १ ॥ यस्यां मह्माजो मवनिति गुणिनोऽमित धनु्ैण्डाः । दहतप्तां वंशाछि को वन- 

[क क वहे विवेकस्ते ॥ ९ ॥ दवदहनादुतपनन धूमो घनतामवाप्य वर्सतम् । यच्छमयति तदुक्तं 
सोऽपि च द्वमव निदेहति ॥ ३ ॥ अभ्युन्नतेऽपि जल्द जगदेकपतारपाारणमणयहारिणि 
टा यदेते । उ्प्तलास्यलकितं तरवो न यान्ति हे दावपावक स॒ तवक्र एव दोषः ॥ ४॥ 

ण ~ 

~ ब ~ 

१ अन्तम्, २ निन्नः. ३ र्सयुक्तं हृदयं यस्य. » भीभं भयंकरं सयमं अन्धकारयुक्तवात् रतनु 
संकुचितं मुखं यस्य, ५ वायुभिः, ६ असंल्याः, ७ वेणुपङ्धिू. 



[पर०९ दवानलान्योक्तयः-~-व्योमचरान्योक्तयः | ६४९ 

छयाफलानि मुकुङानि च यस्य वि्वमह्मदथन्ति सहकारमहीरुहस्य । आम्य तस्य शिखया 
नवपवानि मभ पि रे दवहुतारा हताश कष्टम् ॥ ९ ॥ दुरैवममवम्रमङनभयादुदूत मृमी- 
रुहानेतान्सच्वगुणाश्रयानकरुणः शुप्यन्किमुन्मा्यति । नृमस्तां मैनह्यवाह यदमी दणा- 
पैदग्धा अपि द्र्टव्यास्तव ततक्षणाद्धियिनो नामापि न ज्ञायते ॥ ६ ॥ त्रिध्वस्ता मृगप- 
षिणो विधुरतां नीताः स्थलीदेवता धूमेरन्तरिताः समावमरिनैराा मही तापिता ।* भस्मी- 
रल सपुष्पपट्छवफलेनप्रान्पहापादपानुदू तेन दवानलेन विपिनं व्मीकरेषं ठृतम् ॥ ७ ॥ 
दिक्चक्रं तृणभस्मना कवलितं मृान्यपि क्षमारुहां निदेग्धानि न चार्मकोऽपि हरिणीयुथस्य 
शेषीकूतः | आः कष्टं विपिनोकपोऽपि मुनयः हरृ्टाः छरतान्तक्रियां ठवेत्थं वनवहिना 
किमधुना शान्तेन दीप्तेन वा ॥ ८ ॥ 

वाडवानछः ॥ तेजांसि यम्य प्रमं प्रयानित वारां प्रवाहेण प वद्िरन्यः । अयं पुन- 
वीडवनामपरेयः समृद्रमापीय बिभति तेन: ॥ ९ ॥ 

व्योमचरान्योक्तयः 
गरुडः ॥ दामोदरमुदराहितभुवनं यो वहति टीट्या गरुडः । कस्य ॒तरोरुपरिात्ति- 

च्नोऽमो श्रान्तिमपनयतु ॥ ! ॥ अहिरहिरिति संभ्रमपदमितरजनः किमपि कातर भततु | 
विर्हगपतेराहारे स त॒ सरव्म्रणाटदटरुचिरः ॥ २ ॥ 

हंसः ॥ कंसारिचरणो दृतमिन्धुकठोटटाहितम् । मन्ये हप्र मनो नीरे कट्यानां रमते 
नते॥३॥ अस्ति यद्यपि सवत्र नीरं नीरजमण्डितम् । रमते न मराटस्य मानम मनप 
बिना ॥४॥ एकेन रानह॑सेन या शोभा सरसो मवेत् । न प्रा वक्रपहस्रेण परितम्तीरवापिना 
॥ ९॥ हंसः श्वेत वकः श्वेतः को भेदो ककहंसयोः । नीरक्षीरविमागे तु हम हंसो वका बकः 
॥ ६ ॥ करकोयशिभिने पल्वटे मानपं कुतः । मोदते हि मरारम्य सन्मानमविहारिणः 
॥ ७ | अपसरणमेव शरणं मौनं वा तत्र राजहंसस्य । कट रटति निकरवर्ता वाचाटष्टि- 
छ्टिमो यत्र ॥ ८ ॥ यदि नाम दैवगत्या जगदमरोजं कदाचिदपि जातम् । अवकरनिकरं 
विकिरति तिक छकवाकुरिव हमः ॥ ९ ॥ नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं तमेत तूनुष चत् | 
विश्वसिन्नधुनान्यः कुखव्रते पारयिप्यति कः ॥ १० ॥ भेव मैव सरपरी रमणीया य॒त्र यत्र 
वरते तव रागः । रान्हंम रपिक स्मरणीया श्रीमता तदपि मानप्फरेटिः ॥ १ {॥ गाङ्गमम्बु 
पितमम्ड यामुने कजलाभमुमयत्र मतः । राजहंम तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चाष 
चीयते ॥ १२ ॥ कनिदेव समयं समागतं लां न व्रिस्मरति राश्वदम्बुनप् । मानय विहर 
हंस मानसे मा विमुत्र पुनरस्य सोद्छम् ॥ १३॥ यत्रापि कुत्रापि मवनिि हमा हमा 

नाक. 

१ वनानल. २ उदरे आहितं स्थापितं भुवनं व्र्म्डं वेन, ३ श्रान्तः. ८ गद्य. ५ विष्णु, 

६ छत्रिमसरिताम्. ७ मानससरोवरम्, ८ संकरसंचयम्, ९ ताप्रचूडः, 
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महीमण्डलमण्डहानि । हानिस्तु तेषां हि पररोवराणां येषा मरः प्रह वियोगः ॥ १४ ॥ 

अम्भोमिनीवनविलासनमेव हन्त ईैसस्य हन्तु नितरां कुपितो विधाता । न तस्य दुग्षन- 
लमेदविभिमपिदां वे$ध्यकीतिमपहरुमपौ समः ॥ १९ ॥ मृगाङ्गना जनमनोहरहारिगी- 
तराजीवरेणुकणकीणेपिराङ्गतोयाम् । रम्यां दिमाचरनदीं प्रविहाय हप हेरे हतार बद 

कां दिशमतुकोऽपि ॥ १६ ॥ स्थिता क्षणं विततपक्षतिनान्तरिकषे मातङ्गसङ्गकटषां निनी 
विरोक्य । उतपन्नमन्युपरिवधैरनिःखनेन हंमेन परश्रु परिदत्य गततं नडिन्याः ॥ १७ | 

र राजहंप किमिति चमिहागतोऽपि योऽसौ बकः म इह हप इति मतीत; । तद्गम्यता- 

मनुपदेन पूनः खभूमौ यावद्वन्ति न ककं सलु मूढटोकाः ॥ १८ ॥ ये वधिताः कनक- 
पहनरेणुमध्येमन्दाकिनीविमलनीरतरंगमङगः । ते सामतं विधिवशात्तदु राजहंसाः रवा- 
टनाटनणिहं जलमाश्रयनित ॥ १९ ॥ हा हन्त मानप्मरःसदिलावतंप रे राजहंस प- 
योः परविवेचनाय । चेच्छक्तिमान्खल भवान्न तदा किमु स्यात्किवा कपोत उतवा क- 
लविङ्कपोतः ॥ २० ॥ नेदं सरः सरप्रवारि न वारिजं वा नेतन्मधूनि मधुपाः सहवाप्िनो 
वा । हेमारविन्दवनवाप्तविलापभानो रे हंम मानमरजुषस्तव मानपरेऽपि ॥ २१॥ हषः 

प्रयाति शानकैयदि यातु तस्य नैप्रमिकी गतिरियं नहि तत्र चित्रम् | गल्या तया जिग- 
मिप एप मूदश्ेतो दुनोति सकरस्य जनस्य नूनम् ॥ २९ ॥ भुक्ता मृणाद्पट्टी भ- 
वता निपीतान्यम्बृनि यत्र नहिनानि निपेवितानि । रे रानहंस॒ वद तस्य प्रोवरस्य ठ- 
लयेन केन भवितामि छतोपकारः ॥ २३ ॥ तरौ तीरोदरूते कचिदपि दलच्छादिततनुः 
पतद्धाराप्रारां गमय विषमां प्रावरृषमिमाम् । निवृत्तायां तस्यां सरपि सरसोत्फुष्ठनलिने स 
एव वं हंसः पनरपि विलाप्रास्त इह ते ॥ २४ ॥ गतं तद्राम्भीर्यं तटमपि चितं जादिक- 

रतेः सखे हमोत्ति्ठ तरितममुतो गच्छ सरप्तः । न यावतङ्कान्तःकटुपिततमुभूरिषिकप- 
द्रकोऽसो वाचाटश्ररणयुगं मूर्धि कुरूते ॥ २९ ॥ पुरा सरसि मानपे विकचमारपरारि- 
स्वत्परागसुर भीते पयसि यम्य यातं वयः । प्र॒प॑ल्वछनकेऽपधुना मिख्दनेकमेकीकुटे 
मराटफुटनायकः कथय रे कथं वताम् ॥ २६ ॥ वातान्दोङितिपङ्गनस्थितरनःपुजाङ्गरा- 
गोज्ज्वरो .यः भृण्वन्कलकूजितं मधटिहां परंनातहपः परा । कान्ताचश्चपयापवभितवि्- 
मरासग्रहेऽप्यक्षमः सोयं संमति हंसको मरूगतः कोपं पयो याचते ॥ २७ ॥ यो दिव्या- 
म्युनलोटमत्तमधुपमो ्ीतरम्यं सरस्लक्वा मानप्तमर्पवारेणि रति काति कैदार । त- 
स्याटीकपुखाश्चया परिमवक्रोडीकतस्याधुना हंपरस्योपरि रिष्टिमो यदि पदं धत्तेऽत्र को 
विस्मयः ॥ २८ ॥ अन्या सरा सरसी मराल मुनिमिथ्तीरप्ोपानिकाविन्य्तांसिलतण्डुला- 
नकवख्यनहृष्टोऽपि दृटेमुखैः । एषा पक्रणवापिका कमहिनीखण्डेन गृप्तात्मि्याधिस्व- 
श कं नामनो सूत्यते ॥२९॥ कस्वं रोहिक्ोचनास्यचरणो हमः 

१ चातुरम्. २ अल्पजकठाशयनठे, ३ दरव्याप्ते, ४ रक्तम्. 



[म्र०५ व्योमरान्योक्यः । ३५१ 

कुतो मानप्ताक्क तत्रासति पुवणपङ्कनवनान्यम्भः सुधासंनिभम् । रत्नानां निचयाः परवाल- 
मणयो वेदुैरोह कचिच्छम्बृकाः अपि सन्ति नेति च ककैराकरण्यं हीहीरतम् ॥ ३० ॥ य 
संतापमपाकरोति जगतां यश्रोपकारक्षमः सरवेषाममृतात्मकेन वपुषा प्रीणातिनेत्राणि यः। 
तस्याप्यत्नतिमम्बुदस्य सहे यत्न मेतावता वर्णनैव परं मराल धवलः ङ्ण्णश्चसनिरसि 
॥ ३१ ॥ आकारः कमनीयता कुखगृहं रीरा पा गतिः संपकः कमलाल्यैः कल- 
तया लोकोत्तरं कूजितम् । यस्येयं गुणसंपदस्ति महती तस्यातिभन्यस्य ते संरञ्यलमस- 
हमहूकहे नाहं परे हप्र हे ॥ ३२ ॥ नद्यो नीचगता दुरापपयसः कृपाः पथोराशय 
क्षारा इष्टवकोसंकरठतयेदेशास्तडागादयः । इत्थं भूतल आकलय्य सकलानम्मोनिवेश्ञानिति 
तां भो मानपर संम्मरन्पुनरसौ हंसः समभ्यागतः ॥ २३ ॥ हंसी वेत्ति परागपि्रतन् 
कुत्रापि पद्याकरे मरेयान्मे बिसकन्दरीकिसल्यं मङ्ग ह्ययं निर्वृतः । नो जानाति तपलि 
नी यदनिशं नम्बाटमाटोडयन्डौवाराङ्करमप्यप्रौ न लभते हंसो विरीर्णच्छदः ॥ ३४ ॥ 
म्लाना निनी जानि किरणैः सूयंस्य शोषं ययुनोशं माप विहंगमावहिरियं तृष्णावि 
दीरणेश्षणा । एते तीरमहीरुहा अपि पतत्पत्रश्रियोऽयापि रे कोऽयं राजमराट शराप्कमरर- 
सीतीरे रतिप्रकरमः ॥ ३५ ॥ एषा पुष्करिणी मराल मचिनैरछन्ता कुवीथीजकेयस्यामत्त- 
तया विधेररृषया चेद्वसमुमाकाङ्कसे । विश्रम्भो बकमण्डटेषु व्रिनयो भैक्रेषु संबन्धिता 
रात्यन्धेषु विधीयतां कृपणता कोयषिकश्रेणिषु ॥ ६६ ॥ पीतं येन परा प्रदरपरे र 
म्मोर्केटिस्वटनमन्दाराङ्ूरकणेपूरमुरमि सगौपगायाः पयः । सोऽयं मारवत्रारि पामरवधू- 
पादापणपरोच्छटत्पङ्कातङ्कितमेकमिन्नमघ्रणो हंसः म्माशंपते ॥ २५ ॥ ककर कापण्यम- 
रोकिकं धवलिमा हंसे निर्गप्थितो गाम्भीर्ये महदन्तरं वचपि यो भेदः म॒ क्रि कथ्यते | 
एतावत्मु विरोषणेप्वपि मखे यत्रेदमाटोक्यते के काकाः खटुके च हंसरिशषो दैश्षाय 
तस्मे नमः ॥ ३८ ॥ क्रदधोटकनखमरपातविगलत्पक्षा अपि स्वाश्रयं ये नेज्पनिति परीपपु- 
एवपुषस्ते केचिदन्ये हिना: । ये तु स्वगतरंगिणीनिसटताटेरोन संवधिता गाङ नीरम- 
पि त्यजन्ति कषट्षं ते राजहंसा वयम् ॥ ३९ ॥ भो हंसास्तावदम्भोरुहकृहरर नोरसि 
ताङ्गाः सरैटं हंसीमिः पद्मखण्डे मधुरमधुकरारावरम्ये रमध्वम् । यवन्नायं दुरन्तौ हरग- 
लगरट्व्याटजालदिनीटमोन्मीटन्मेषमाटामहिनपकर्दि्ण्डटोऽम्येति काटः ॥ ४० ॥ 

पधुकरः ॥ सरजस्कां पाण्डुवर्णा कण्टकम्रकरङ्किताम् । केतकीं सेवे हन्त कथं रोर्ट- 
म्ब निस्रप ॥ ४१॥ फलानां च दानां च पन्तु तेते विवेकिनः मकरन्दविशेषन्ञो मि- 
हिन्दमपहायः कः ॥ ४२ ॥ पटाहक्रुमुमभ्रान्या शुकतुण्डे पतव्यटिः । सोऽपि जम्बुफ- 
लघ्रन्त्या तमि धतुमिच्छति ॥ ४३ ॥ क्रचित्करचिदयं यातु स्थातुं प्नेमवदवद 
न विस्मरति तत्रापि राजीवं भ्रमरो हदि॥ ४४ ॥ भ्रम भ्रमर यृथीषु माटतीषुं चिरं 

१ जलशुक्तयः, २ रजोयुकाम्, ३ समूहः, ४ भ्रम. ५ निर्व्ञ. ६ भ्रमर 
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मिल । मा पुनः पङ्कजारण्यस्तेहशन्यं मनः रथाः ॥ ४५ ॥ मधुपे मीछतीपुष्पं तृणं 
यातुमुदयते । हन्त दैवाहुपागम्योपात्तमारण्यकेन तत् ॥ ४६ ॥ मधुकर् तव करनिकरैः कि 

कि क्रान्तं वनं न कुपुमानाम् । तद्द सरपिनकमटे रन्धं किचिदयदन्यतस्तत्किम् ॥ ४५ ॥ 
ओरौ चम्पककरिकामपहाय भ्रान्ते । राल्मटिकुुमदलेषु खरं गृजन्न टजपे मधुप 
॥ ८ ॥ अदनमवरोक्य निप्फटमनिलतां बन्धुजीतक्रुमुमानाम् । वनमुपगम्य भ्रमरः सं 

मरति जातो अपासक्तः ॥ ४९ ॥ भपप्तर मधुकर दूरं परिमलबहुटेऽपि केतकीकुमुमे । 
हह न हि मधुटवलामो भवति परं धृिप्रपरं वदनम् ॥ ५० ॥ कृतापि कोशपानं भ्रम- 

रयुवा पुरत एव कमलिन्याः । अभिरपति वकुटकटिकां मधुटिहि मङिनि कुतः पतल्यम् 

॥ ९१ ॥ येनामन्दमरन्दे ई्दरविन्दे दिनान्यनायिषत । कुटजे खलु तेनेहा तेने हा म- 
पुकेरण कथम् ॥ ९२ ॥ अमरतस्कुमृमपौरभमेवनसंपृणकामस्य । पुष्पान्तरसेवेयं श्रम- 
रस्य विडम्बना महती ॥ ९३ ॥ इह रूपमात्रपरारे चित्रगते कनककहारे । न रपत 
नापि च गन्धो मधुकर बन्धो मुधा भ्रमपि ॥ ५४ ॥ अपनीतपरिमलान्तरकथे पदं न्यस्य 
देवतस्कुममे । पप्पान्तरेऽपि गन्तु वाञ्छसि चेद्रमर धन्योऽपि ॥ ९९ ॥ मलिनेऽपि रा- 
गपृर्णां विकप्तितवदनामनल्पनस्पेऽपि । त्यि चपटेऽपि च सरमां भ्रमर कथंवा सरो- 
जिनीं नसि ॥ ५६ ॥ नन्दनजन्मा मधुपः सुरतस्कुसुमेषु पीतमकरन्दः । दैवादवनिम- 
पेतः कुटजे कुटजे समीहते दृत्तिम् ॥ ५७ ॥ दूरतया स्थूटतया नीटतया दानलेोहटपैम- 
धृषेः । भ्रामितमिभरानपिया हन्ताभृदन्ततो महिषः ॥ ५८ ॥ नष्टे वारिजविपिने कष्टे 
नष्टेऽथ माटतीनिकरे । तत्कि जीवति लोके मुटकमकरन्दविन्दुना यदटिः ॥ ९९. ॥ 
पवनापनीतपरोरमटू रोदक्रपूरपन्निनीटुन्धः । अपरिक्षतस्वपक्षो गन्ता हन्तापदं मधुपः 

॥ ६० ॥ कति कति नहताः कटिताः संचरता चञरीकरधिकेण । निनि मवन्मु म- 
धुरं यत्ते तत्तदेव परिपीतम् ॥ ६१ ॥ मरकर मा कुरु शोकं व्रिचर करीरद्रमस्य कुपु- 
मेषु । ब्रनतुहिनपातदलिता कथं नु सा माटती मिटति ॥ ६१ ॥ यस्तो न गतः कमलेषु 
मष्ीचम्पकवकुरकुटेषु । तस्याटेयादि निम्बे वापरः कथय कथं न मवत्युपहासः ॥९२॥ 
आिद्गपे चारुटतां ख्वद्गीमाच॒म्बसे चाम्बुजिनीं क्रमण । तां चृतव्छी मधुप प्रकामं संता- 
उयस्येव पदैः किमेतत् ॥ ६४ ॥ वेत्रचचा तुस्यरुचां वप्रनां कर्णगरतो गण्डतटागता- 
नि । भृङ्गाः सैं यदि नापतिप्यन्कोऽवेदयिप्यन्नवचम्पकानि ॥ ६९ ॥ कि न पय 
पि महेन्दिश्ुखे शीतदीपरितिरपतावुद्ति । मीदतिव नटिनीह मा टथास्तनमधुवत मु- 
धा गतागतम् ॥ ६६ ॥ चत्ररीक चतुरोऽसि चन्दरिकावेमवे कुम॒दिनीं निषेवे । माश्करे 
त रेवा ७०००००००.७०५०९ मि 

~~~ 

१ पीत्तवणाम्, २ प्रदनवाणाख्यं पुष्पम्. ३ जपापुष्पे सक्तः; (पक्षे) जये जपन आसक्तः. » दूरं 
गच्छ. { प्रचुरपष्यसे, ६ विकसितकमले, ७ नीतानि, ८ इच्छा. ९ ्रिस्तारिता, कृतेति यरा 
वत्, १० कुत्पृक्षः १२ सौगन्ध्यम्. 
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जयिनि पुष्करे नवे,मोन्िषन्नवदलेऽनुरज्यसि ॥ ६७ ॥ नीरजान्यपि निषेभ्य निरं नीर- 
मानि कुंटजानि वाञ्छसि [ चञ्रृत्रमिह चच्वरीक ते साहं कथमिदं विमोक्ष्यसि 
॥ ६८ ॥ पीतमत्र मधु यापिताः क्षपा भृङ्क सवेमचिरेण विम्परतम् । हीनमानपुषमां हि- 
मागमे पद्मिनीं यदिह नावटोकमे ॥ ६९ ॥ कुन्दकुअटमुपास्यता तया यत्र शीतपमयो- 
ऽतिवाहितः । च्चरीक परिहीनोरभा रोचते न भवते सरोजिनी ॥ ७० ॥ प्रमर भ्रमता 
दिगन्तराणि कनिदापतादितमीकितं श्रुतं वा । वद सत्यमपास्य पक्षपातं यदि नातीकुममा- 
नुकारि पप्पम् ॥ ७१ ॥ अमिनवनदिनीविनोदलुन्धो मुफुलितकेरविणीनियोगभीरुः । अ- 
मति मपुकरोऽयमन्तराटे श्रयति न पङ्कजिनीं कुमुद्यतीं वा ॥ ७२ ॥ अदिरयं नदिनीद- 
मध्यगः कमदिनीमकरन्दमदार्पः । विधिवरात्परदेशमपागतः कटनपृष्परसं बह मन्य- 

॥ ७६ ॥ अपि दलन्मुकुे ककुले यया पदमधायि कदापि न हैकया । अहह मा पह 
सा विधुरे विधो मधुकरी बद्रीमनुपेवते ॥ ७४ ॥ यदपि भेकगणेन निपेकितं प्रकट 
कण्टककोटिपतमन्वितम् । तदपि पङ्कनमेति मधुव्रतः सुरसपोरमसून्दरताश्रयम् ॥ ७९ ॥ 
आनम्राः स्तवकमरेण पछविन्यः शोभन्ते कति न ठाः परागपृणौः । आमोदे मधूनि 
च माद्वे च तासां यो भेदः सर खट मधुवरतकवेदयः ॥ ५६ ॥ निःशङ्क गजपतिगण्डदान- 
धारामाराध्य भ्रमर दिनान्यमृन्यनेषीः । यावन्न स्फुरति कराच्कर्णताटम्तावचं नय नहि. 
नीवनीमुपे् ॥ ७७ ॥ रात्रिगमिप्यति भविप्यति सुप्रभातं मास्वानुदेप्यति हपिष्यति 
पङ्कजश्रीः । इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरफं हा मृटतः कमिनी गज उजहार 
॥ ७८ ॥ अन्यासु ताव्ुपमद॑त्हामु शङ्क टोट विनोदय मनः सुमनोक्तामु । मण्धामं 

जातरजमं कटिकामकार वारां कदथयापि कि नवमालिकायाः ॥ ७९ ॥ एषेप मः क 

मटिनीकमखोदरेषु च्रतेषु या विटसितः कटिकान्तरम्थः } पर्यादय तस्य मधुपस्य श्र 
हयपाये रृच्छरेण वेणुविवरे दिवमाः प्रयानि ॥ ८० ॥ ये वर्धिताः करिकपोटमदेन 
भङ्गाः मरोत्फुहछपङ्नरनःसुरभीकताङ्गाः । ते सपरत प्रतिदिनं क्षपयन्ति कां नि्बेप चा 

कुसुमेषु च दैवयोगात् ॥ ८१ ॥ एणीदटशः श्रवणपरीन्नि यदानयनित तनैव तम्य म- 
हिमा नवचम्पकस्य । तंत्र नो विहरे यदि भङ्ग तेन नैतस्य किचिदपि तत्ते तेव 
हानिः ॥ ८२ ॥ सानन्दमेष मकरन्दमिहारविन्दे विन्देत पटृपदयुवति जनैरटङ्कि । देवाद- 
काण्डपरिमृद्रितपुण्डरीककोपादभदहह निःसरणं पमः ॥ ८३ ॥ आनन्मकल्पतसरुकानन- 
कामचारी यत्कौतुकादुपगतः कुटनं मििन्दः । तत्कमंणः समदशं फखमतरेव यत्पराप 
साम्यमधुना मधुमक्षिकाभिः ॥ ८४ ॥ मागा विषाद्मदधिपोतकर केतकरौनामन्तर्निगृढमन 
वाप्य मधुप्रकपप् । लाभः मर एव परमो नन् कण्टकानां श्रेणीभिरक्षतशरीरतया प्रयामि 
न~~ 

१ उप्रमदं तदन्ते ताः. > मतष्णम्. टव्यामितिं यातन. ३ अनुत्पत्नपरागाप्. ८ अयोग्ये काटे, 

५ दुषयसि. 
४५ 

वा 1 "^-^ -~-~--~------"- ~~ ------------~--~~--~ ~~ 
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॥ ८५ ॥ नालिङ्गिता नवख्वङ्गता न वापि संमाविता विटपिनः करगुञितेन । आमतादिता 
सपदि काचन रीतिरन्या माकन्दकोरकमुदीक्ष्य मधूत्रतन ॥ ८९ ॥ मन्दार्महुरमरन्दर- 
पारपा खर्नागरीनयननन्दन एष मब्गः । देवादुपेय जगतीमगतिर्िषीदञ्छाखोरकोरर्- 
कुटीषु निलीय रेते ॥ ८७ ॥ कि केतकीपरिमलोत्थितगन्धटुव्धो गुञन्त्रमन्प्रमर वाञ्छ- 
पि रन्तुमेताम् । तत्कण्टकैः परिवृतामतुलामगम्यां स्ंत्यज्यतां वरन निकु्जलतां सपृष्पाम् 
॥ ८८ ॥ इह परम्नि पहं ॒मश्जु गुज्ञामिरामं मधुकर कुरु केलि प्ाघमम्भोजेनीभिः । 
अनुपममकरन्दामोददत्तप्रमोदा लजति बत न निद्रां माहती यावदेषा ॥ ८९ ॥ भ्रमर म- 
रणभीति मुच चाम्पेयपुप्ये विहर हर तदीयं सोरभं सोहदेन । मधुकर पुकरं चेदस्तु ह- 
स्तेन खन्ध भवतु तदुपभोगेऽनिष्टमिष्ट फलं वा ॥ ९० ॥ गन्धेराव्या जगति विदिता 
केतकी खर्णव्णा पद्भ्रान्त्या भुधितमधुपः पूप्पमध्ये पपात । अन्धीमृतस्तद नु रनसा क- 
ण्टकैशिन्नपक्षः स्थातु गन्तुं क्षणमपि समे नैव रक्तो द्विरेफः ॥ ९१॥ टट स्फीतो- 
ऽभवदलिरमौ टेल्यपदमं विरारं चित्रं चित्रं किमिति किमिति व्याहरन्निप्पपात | नासि 
नान्धो न च मधुकणा नास्ति तत्मरोकुमार्यं व्रणे्मूधी वत नतशिरा व्रीडया निर्जगाम 
॥ ९२ ॥ सदम्भोजाम्भोजं परिपनतिं संभोगरहितो गतोऽमन्दे कुन्दे वहति मकरन्दं न 
हि मनः। ततो मन्यऽरण्ये क्चिदधिकपुण्येऽपि चितां लवङ्गीमासद्कीं मजति नवमृङ्खीप- 
रिव्रटः ॥ ९३ ॥ निरानन्दः कन्दे मधुनि विधुरो बालके न मराठे साम्बो लवमपि - 
वख न रमते । प्रियद्ग नासङ्गं रचयति न चृतेऽपि रमते स्मरंछकष्मीटीटाकमलमधुपानं मध- 
करः ॥ ९४ ॥ श्रियो वाप्राम्भोने त्रिदिवप्रिदम्भोनक्रुहरे हरेनामीपमे मधु मधुकरो 
यः किल पपां । म दंवादुन्मीरत्तपनकरतापव्यतिकरव्यथाकम्पः संप्रत्यतरुमरुममर विचरति 
॥ ९५4 ॥ ठतास्तास्तास्तादन्नपुरसवतीः पङ्क नवनीः ममालेङ्गपनुम्बन्नयमगमयदूरिपमयम् | 
इदानीं चेन्नीने विचरति सुचरेप ठ्कुचे कृचेष्टेयं धातुभेवति नहि वाच्यो मधुकर 
॥ ९.९ ॥ मधरक माध्वीकं पिवपि शतपत्र ऽभिरमसे मधुटीमिश्चान्तमेधुप सहकारेऽपि रमपे। 
सन्ते वाप्नन्तीमधु मधुरमश्नापि बहुरो हुरवदोऽयं ते तदपि कटने यदहिचरमि ॥ ९७ ॥ 

प्रमन्लेरं भ्रात्रेमर नवयुथेषु बहुशो मधृरीमनििप्यन्कुमुदवनवीथीषु व्रिचर | वसन्तपरार- 
म्भस्फुरितमधूसंमारपुमगो न ते विस्मतेम्यः केचन सहकारव्यतिकरः ॥ ९८ ॥ अये मधुप 
मादथा वत दथा मनोदीनतां तुषारसमये ठताशतनिपेवणव्याकुटः । इयं प्रत् एव ते 
सरसपुष्पमासोदये रप्राटनवमञ्री मधृश्नरी जरीजुम्भते ॥ ९९ ॥ नो मष्ीमयमीरह 
भजते मत्तेमकुम्भस्थली वासन्ती सहते न चन्दनवनीमाटम्बते न क्रचित् । नातीमे- 
व हदीश्वरीमिव महानन्दैककन्दाङ्करां ध्यायननिगरतिमेति षटपदयवा योमीव वीतिम्रम 
॥ १०० ॥ कि कापि प्रट्यानटेर्विरषिनो निदं भस्मीछताः िसिदेवगजेन पङ्कनवनं 

१ मधुरम्. २ गवं कुरु. ३ दृच्छाकगोति. ४ मपिव्रारताम्. ५“ गतश्रम 
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निष्कन्दमुन्मूलितम्,। किंवा हन्त कैतान्तकेषरिभयाच्यक्तो मदः कुर्यनास्मिनिरमे करी- 
रकुमुमे हा मक विश्राम्यसि ॥ १०१ ॥ यस्याः संगमवज्छया न गणिता वाप्यो बिनिद्रो- 
तपा यामाटिद्खय समृत्ुकेन मनसा यातः परां निवतिम् । ममां तामवशछोक्य चन्दनलतां 
भङ्गण यञ्जीम्यते धेर्यं॑नाम तदस्तु तस्यन पुनः सेहानुरूप छतम् ॥ १०२॥ दग्धा 

परा ककुटावरी कवलितास्ते ते रप्राखद्रमाः द्ष्टास्तेऽपि विनिद्रपुप्पपटहीषीतातपाः पादपाः । 
भ्रातभङ्ग दवाभिना वनमिदं वस्मीकशेषं छृतं कि वं संमति काननान्तरपरिस्पन्दाय मन्दा- 
यपरे ॥ १०३ ॥ द्रादुञ्सति चम्पकं न च मनलम्भोजराजीरजो नो निघ्रलपि पाटलाप- 
रिमिलं धत्ते न चूते रति । मन्दरे यदनादरो विचैकरिरोपान्ते न पतृप्यते तन्मन्ये कचि- 

दद्ध भृङ्गतरुणेनाखादिता मालती ॥ १०४ ॥ येनामोदिनि केप्ररस्य मुकरटे पीतं मधु खे- 
च्छया नीता येन निशा शशाङ्कधवला पद्योदरे शारदी । प्रान्तं येन मदम्रवाहमरिने 

गण्डस्थटे दन्तिनां सोऽयं भृङ्युवा करीरविर्पे बरघाति तुष्टि कुतः ॥ १०९ ॥ प्रातर््रम्य 
रवद्गवष्िपु पित्र खेरं नवाम्भोरुहं माध्वीमाधविकामधूनि मधूराण्याकण्डमाछादय । कस्मा- 
दापतितोऽसि केतकमिदं यम्मन्रुदीर्णं रजे दष्ट टुम्पति सूचयः प्रविचिताः छन्तनिति ममी- 
ण्यपि ॥ १०६ ॥ आख्ाद्यात्र मघृनि परपद मदं मा गाः कपायाङकरर्माकन्दस्य पिका- 
न्तारितवतो मृधानमध्यामितः । प्रत्यासन्नतमे पिकेऽपि मवते येनार्िता ताद्शी माध्वी 
तस्य विवेकविच्युतिरियं मा्रण्यमेतन्न ते ॥ १०७ ॥ नीतं जन्म नवीननीरनवने पीतं मधु 
स्वच्छया मालत्याः कुपुमेषु येन सततं केटी छता हट्या । तेनेयं मधुगन्धल्न्धमनप्रा गु- 
टता सेव्यते हा धिग्धव्ृतं स एव मधुपः कां कां दशां नागतः ॥ १५८ ॥ प्रारम्भे 
कुमुमाकस्स्य परितो यस्योछपन्मञ्जरीपुश्च मजुरगुलितानि रचयेस्तानातनोरुत्सवान् 1 त- 
स्म्य रसालशाखिनि दशां दवात्छृशामथति लं चेन्मु्पि चथरीक विनयं नीचस्वद- 
न्योऽभ्ति कः ॥ {०९ ॥ सोऽपूर्वा रंमनाविपथयविधिम्तत्कणयोश्रापठं दष्टः मा मैद- 
विस्मरतखंपररिकि भूयसोक्तेन वा । सवर विसमूतवानमि भ्रमर दे यद्टारणोऽदाप्यपा्न्तः- 
शन्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः क एप ग्रहः ॥ ११० ॥ केतक्यः कटुकण्टकाः कुमुदिनी 
दोपोदयान्मोदते जायन्ते विकटाः कलावति पनः पङ्करुहां पङ्यः । अन्यानि प्रप्रवानि 
पटपदपदन्यासेरवाचि कचिदङगो भ्राम्यति कल्पदक्च विपदामन्तमवन्तं तरिना ॥ १११ ॥ 
यद्यप्याप्रतरोरमुप्य वनिताकणीवतंमोचितामानिघ्रन्नवमञरी मधुप दे नातोऽमि पूर्णेत्सिवः। 
विस्मतुं भवतस्तथाप्यनुचितं तन्यमिन्दीवरं यम्याल्लाद्य मधूनि चानतक्षरो मञ्जु त्रयो- 

१ कृतान्तः कटाः म एव केसरी मिहः. २ वरिचकिटः पूप्यमेदुःः ६ शग्मंवन्धिनी. ४ अभि- 
दापा्तरिणां जिहापरिवत्तिः; (पक्ष) प्वविपरीताभिधानम्. “५ करणचापरठं प्रमद्म्; (वक्ष) पिगुनप्रता्लं 
च. ५ मदः प्रसिद्धः; (पक्षि) गवः, ५ स्पायोदिटमार्गः; वक्षे) आप्तानाप्तविमागः, ८ गजः; (पक्त) 
वारकः, ५ सगन्धः; प्क्ष) धनरहितः, १० चण्डा; क्ष) हस्तः. 
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रितम् ॥ ११२ ॥ माकन्द मधृपानमम्बु कुरे करडा कदम्बे, दोलासेरनकोतुकं 
कुवलये कः को न वा विभ्रमः । येनाकारि मधुत्रतेन सहप्रा सोऽयं मधुकरे मधो माध्वीकं 
परिपीय पीवरतनुजीवत्यहो जीवनम् ॥ ११३ ॥ पीतं पङ्कनकानने मभु मया नीपेऽपनीतं 
वयो वन्धे वरवन्धुता विरचिता रकतं रपरारुुमे । कि चाकारि कमृदतीपरिकरे करीडा- 
कलाकौशं कस्तद्ेत्त विधीयतेऽदय वदरीवृन्दस्य यहन्दनप् ॥ ११४ ॥ 

कोकिलः ॥ समृद्धिम कि वाचः पुंकोक्गिर मुफोमहाः । श्वभरेऽभ्मिजजडपापाणगृरुनि- 
पोपमेसे ॥ ११५ ॥ ततद्वाचि माधुर्यं जनि कोकिक दत्रिमम् । मपोषितो येस्तानिव 
जातपक्षो अहामि यत् ॥ ११६ ॥ रमालरिखरापीनाः शातं सन्तु पतत्रिणः । तन्मञ्जरीर- 
सामोदं विदुरेव कुहृमुवाः ॥११७॥ भद्रं भद्रं कतं मोनं कोकिरैनेलंदागमे । वक्तारो रा 
यत्र तत्र मोनं हि शोभते ॥ ११८ ॥ बुगारदाशशादल्दूपितं दण्डकावनम् । पचम गाय- 
तानेन कोकिटेन मतिष्ठितम् ॥ ११९ ॥ काकः छृष्णः पिकः ष्णः को भदः पिककाक- 
योः । वसनप्मये प्राते काकः काकः पिकः पिकः ॥१६०॥ तावन्मौनेन नीयनते कोकिकेश्चैव 
वाराः । यावत्सवैजनानन्ददायिनी वक्परवते ॥१२१॥ कोक्रिदोऽहं भवान्काकः समानः 
काटिमावयोः | अन्तरं कथयिप्यनिति काकलीकोविदाः पनः ॥ १२२ ॥ सहकारे चिरं 
स्थिरा सीं बाटकोकरि । तं हिवायान्यवृक्षेपु तरिचरन्न विलजसे ॥ १२३ ॥ कलकण्ट 

यथा शोभा प्रहकारे भवद्विरः | खदिरे वा पटाद वा करि तथा स्याद्धिचारय ॥ १२४ ॥ 
कोक्रिट कटमालपेरल्मलमाटोकते रप्रालं किम् । दारनिकरमरितरारधिः दारः भररतीह 
परिसरे सधनुः ॥ १२५ ॥ तत्कि स्मरसि न मूक्तं यर्विक रे काकमन्दिरे पूवप । सहका- 
रकुमुमकारे हठेन कुरुपेऽधरना रावम् ॥ १२६ ॥ तावत्कोकिट विरसान्यौपय किवपरान्वना- 
न्तरे निवसन् । यावनिमटदटिमाटः कोऽपि रपरारः समृति ॥ १२७ ॥ एकस्ं गह- 
नेऽस्मिन्कोकिठ न कलं कदाचिदपि कुयीः । साजालशङ्कमामी न तां निघ्रनतु निर्दयाः 
काकाः ॥ १२८ ॥ अथ कोकिल कुरु मानं जरधरसमयेऽपि पिच्छिला भृमिः} विक्र 
कुटजकदम्बे वक्तरि भेके कुतस्तवावमरः ॥ १२९ ॥ मटिनात्मना विरागः प्रकटीर्त ए 
कोकिलेन | जीवनदानामुन्नतिममये वाच॑यमीभवता ॥ १३० ॥ रेरे कोकिट मा 
भज मौनं क्रिचिदुद्य पञ्चमरागम् | नो चेखामिह को जानीते काककदम्बकपिहिते 
चृते ॥ १६१ ॥ अस्यां सते बधिरलोकनिवासभूमौ किं कृजितेन खलु कोकिच 
कोमटेन । एते हि दैवहतका्मादमिन्नवर्णं लां काकमेव कलयन्ति कटानमिज्ञाः 
॥ १६२ ॥ र वाटकोकिठ करीरमरस्थटीषु क्रि दुरिदग्धमधुरष्वनिमातनोषि । अन्यः 
म॒ कोऽपि संहकारतर्प्रदेशो राजन्ति यत्र तव॒ विभ्रमभापितानि ॥ १३६॥ कि 

१ व्यजसि. २ वपक्रि, ३ भेक्राः, ४ संचरति, ५ आसमन्ताद्रागे, ६ कोक्रिट, ७ नय, 

। ८ काकक्षमानवणेम्, ° आम्रः, 



[प्र ०९ व्योमचरान्थोक्तयः । ३५७ 

कोमलैः कलरवैः ,पिकि तिष्ठ तष्णीमेते तु पामरनराः खरमाकटय्य । को वा रट- 
त्यथमये निकटे कटूनि रे वध्यतामिति वदन्ति गृहीतदण्डाः ॥ १३४ ॥ तावञ्चकोर- 
चरणायुधचक्रवाकरपारावतादिविहगाः कलमाल्पन्तु । यावदमन्तरजनीधटिकावप्तानमा- 
पाद्य कोकिछ्युवा न कुहूकरोति ॥ १३९ ॥ येनोषितं सुचिरपह्छवमञ्जरीपु श्रीखण्ड- 
मण्डलरसा्वने सदैव । दैवात्प कोकिलयुवा निपपात निम्बे तत्रापि रुषटटिपष्टकै 
विवादः ॥ १२६९ ॥ हे कोकिंटाचिष्टताप्म फटानि ससि संल्यज्य तानि नन् चतखतां 
पपुष्पाप् । कि काद्र रमितं फलभोक्तुकामो न ज्ञायमे दृपतिपेवकमीपणीयाम् 
॥ १६७ ॥ परभृतरिशो मौनं तावद्धिषेहि नभम्तरोत्पतनविधये पक्षौ स्यातां न याव- 
दिमो क्षमो । धरुवमपरथा द्रष्टव्योऽपि खनातितिरक्षणघ्वनितकुपितध्वाह्नोधप्याहतिन- 
जरः ॥ १२८ ॥ अहंयुवरर्वाणिनीननमदायतोदवरतस्फारचनरपश्रमस्वरनितान्यपक्षि्रनः । 
रप्रारतरुणा छृतामप्षमतुस्यतामात्मनो विहन्तुमिह काकिटः फटिनमन्यमृद्धीक्षते ॥ १६९ ॥ 
कचिञ्िद्ठीनादः कचिदतृटकाकोयकरहः कचित्कङ्कारावः क्रचिदपि कपीनां कलकलः | 
कृचिद्धोरः फेरुध्वनिरयमहो दवघटनात्कथंकारं तीरं रसति चक्रितः कोकरिटयवा ॥ १४०॥ 
मृकीमृय तमेव कोक्रिट मधु बन्धं प्रतीक्ष हे हेाह्लापितमलिकापरिमलामौदानुकृटानि 
लम् । यत्रेतास्तव सूक्तयः मफटतामायान्तयमी तेषछछमत्पाशृत्तंससूतो निदाघरितमाः स॑त 
पप्दायिनः ॥ १४१ ॥ यनानन्दमये वपन्तममये पारम्यहेलामिन्््गारीमुलरे रमाल- 
शिखरे नीताः प्रा वासराः | आः काम्य वोन कोकरिटयना सरौऽप्यद्य सवा दिः 
सेटष्टायसचनुघातविदलन्मृधा। मृहधीवति ॥ १४२ ॥ दीत्यहाः सरमं रघन्त॒ म॒मगं गा- 
यन्तु केकाभृतः कदम्बाः कटमाल्पन्नु मरं कृनन्तु काथय । दवाद्यक्दमा रमार 
विटपिच्छायामनामादयनिरविण्णः कुटनपु केक्िटय॒वा समंनातमेनव्रतः | १४६ ॥ प्रात 
कोकिंट कृजितेन किमहं नाद्याप्यनरध्य गणस्तप्णीं तिष्ठ विद्रीणेपणेपटटच्छन्चः क्रचित्को- 

टरे । प्रोदयामद्रुमयकटे कटुरटत्काकावटीप्रकृटः काटाऽयं शिरिरम्य संप्रति मम नायं 
वप्न्तोत्मवः ॥ १४४ ॥ अम्भोनपकरोऽथ केतककटं कन्दोत्करः करवाता मिग- 

णोऽथ चम्पकचयो जातीममहोऽथतरा } नो चेदादरमाननोति पिकते मदं व्रृधामा करा 
यस्मात्करापि कदापि कोऽपि भविता यम्बद्रणान्तञास्यति ॥ १४९ ॥ आमाद्याप्रवनी- 
मिमां मरति नवामाल्लाद्य तन्मञ्चरं मवं पञ्चममघ्च नन्दनवनभ्रान्या तया करररिट | एषा 
वायप्तमण्डटी घनरिरःशुत्यहतिन्याकटा कुध्वानिवधिरीकरिप्यति वरा श्रोत्राणि मत्पत्रि- 
णाम् ॥ १४६ ॥ 

चातकः ॥ एक एव खगो मानी चिर जीवत चातक्रः। प्रियते वा पिपासायां या- 
काक = 

१ द्रोणक्राक्रःः २ जम्त्रकध्वनिः. ३ अन्यु यथातथा. ८ कृति. ५ कालकण्टक्रः, जर 
काक इति प्रसिद्धः, ६ मगुणः, ७ कटहंनाः. ८ अव्यक्तम्. ९ श्द्धिमाः. 
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चते वा पुरंदरम् ॥ १४७ ॥ पिपासराक्षामकण्डेन याचितं चाम्बु पक्षिणा । नवमेषोख्दिता 
चास्य धारा निपतिता सुते ॥ १४८ ॥ शक्यते येन केनापि जीवनेनेव जीवितुम् । 
कितु कौलत्रतोदरङ्खमसङ्गः परडुःसहः ॥ १४९ ॥ अवश्यकारणेः माणान्धारयल्येव चा- 
तकः । मा्थनामद्गमीतोऽपि शक्रादपि न याचते ॥ १५० ॥ चातक धृमपरमूहं च्ष्रमा 
धाव वारिधरद्ुद्चा । दृह हि भविप्यति भवतो नयनयुगादेव वारिणां पूरः ॥ १५१ ॥ 
यद्यपि चातकपक्षी क्षपयति जटवरमकाल्तेदायाम् । तदपि न कुप्यति जलदो मतिरिह 
नान्या यतस्तम्य ॥ १९२ ॥ दीनोत्नतचहपक्षतया वहपि रन्धमवम्तु । चातक सत्स- 

भावनया किमपि यदभ्ति तदस्तु ॥ १९६ ॥ विश्वोपजीव्ये न पििल्यपोऽयं पद्माकरे य- 
यपि चातकशचेत् । खा्थक्षतिस्तस्य त्षातुरस्य दपरुचमेवास्ति न क्रिचिदस्य ॥ १९४ ॥ 
उर्ध्वङितग्रीवमहो मृधेव करि याचे चातकपोत मेवम् । अत्यृनितं गजितमात्रमसिन्न- 
म्भोधंरे बिन्दुलवस्तु दूरे ॥ १५९५ ॥ वृथा कथं गृत्यापति चातक तं न नीलमेघोऽथ ग- 
नो मदान्धः । प्र लाद्रशेभ्यो न ददाति नृनं मातङ्गदानं मधूपेम्य एव ॥ १९६ ॥ आ- 
त्मानमम्भोनिषिरेत शोषं व्रह्माण्डमामिश्चतु वा तरगेः। नास्ति क्षतिर्नोपचितः कदापि 
पयोदवृत्तेः खलु चातकस्य ॥ १५७ ॥ रक्ताठ्नपुज्ञरनप्रारुणिताचिमुच्य खच्छान्पुधास- 
मरसानपि वारिरा्ञीन् । यज्चातकः पिवति वारिभिरोदनिन्दृन्मन्ये तदानतिमयाच्छिरमो- 
ऽभिमानी ॥ १५८ ॥ अन्येऽपि सन्ति वत तामरसावतंसा हंमावटीवटयिनो जलर्निवे- 

शाः । कोऽप्याग्रहो गुरुरयं बत चातकस्य पौरंदरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम् ॥ १५९९ ॥ 
धिभ्वारिदं पैरिहतान्यनटादायस्य यच्चातकस्य कुरते न तृपाप्रशान्तिम् । पित्वा त- 
मपि याऽथितयास्तटजस्तं तादरं च यदुपेति पिपापितोऽपि ॥ १६० ॥ बीनैरङ्रितं 
रुताभिरुदितं वह्ीमिरुज्नुम्मितं कन्दैः कन्दति जनैः प्रमुदितं धाराधरे वधति । भ्रात- 
श्चातक पातकं किमपि ते परम्यड् न जानीमहे येनाम्मिन्न पतन चशचपकरे दिताः पयोतरि- 
न्दवः ॥ १६१ ॥ अन्ये ते नटदायिनो जद्धरम्तृप्णां वरिनिघ्रनि ये भ्रातश्चातक कि 
वृथा विरुदितैः चिन्नोऽमि व्िश्रम्यताम् । मेधः शारद एप काशधवलः पानीयरिक्तोदरो 
गनेत्येव हि कैवलं मृदातरं नो बिन्दुमप्युञ््चति ॥ १६२ ॥ यः छरप्णं करुते मुखे जन- 
यति त्रासं तद्द्विस्तु यो यश्च प्राथयते परं दटयति श्रोत्रं निनैगेजितिः । सलं चातक 
तं तथात्रिवमपि म्रातस्वया याचता जीमूतं कृतमेव तुस्यमनयोरिलतिर्यक्वयोः ॥ १६३॥ 
ररे चातक सावधानमनप्ता मित्र क्षणं श्रूयतामम्भोदा बहवो वसन्ति गगने स्वऽपिने- 
ताटशाः । केचिदृषटिभिरादरयन्ति धरणीं गजन्ति कैचिद्रूभा यं यं पदयपि तस्य तस्य पु- 
रतो मा बरूहि दीनं वचः ॥ १६४ ॥ वापी खस्पनलटाशयो विषमेयो नीचावगाहो हदः 

----------- ~~~ ------------ == ~~~ -------- थि -~----------~~----*--~--- --- र, 

+ नमनमयात्. २ दन्द्रम्. मेव्रोयन्नामियथेः. ३ परिहूतास्यक्ता अन्ये जलाशयाः समुदादयेो गरन. 
४ गतरञ्जः. निरटन इयथः. ५ काशपुष्यवलाण्डः. 
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ृद्रात्भुद्रतरो महानटनिषिगेण्टूषमेके मुनेः । गङ्गायाः सरितः परयोनिधिगताः संत्यज्य 
तस्मदिमानंमानी सलु चातको जलमुचामुचैः पयो वाञ्छति ॥ १६५ ॥ अन्ये ते विहगा 
पयोद् परितो धावन्त तृष्णातुरा वापीकूपतडागप्रागरनहे मनन्ति दत्तादराः । मामद्यापि न 

तषि चातकशिशुं यच्छुष्ककण्ठोऽपि सन्नान्यं वाञ्छति नोपपरपति न च प्रस्तौति न ध्या- 
यति ॥ १६६ ॥ उत्कूजन्तु वटे वटे बत वकाः काका वराका अपि क्रोकृ्न्त मदा निना- 
दपटवस्ते पिप्ये पिप्पले । सोऽन्यः कोऽपि रपाटपवल्वग्रामोपता्वक्रीरत्कोङिल- 
क्क् ननकखाटीलाविलापक्रमः ॥ १६७ ॥ 

मयरः ॥ अहमस्मि नीलकण्ठस्तव खट तुप्यामि शब्दमात्रेण । नाहं जभर् भवत- 
श्रतिके ईव जीवनं याच ॥ १६८ ॥ यत्नादपि कः पयति रिखिनामीहारनिगेमस्थानम् । 
दि जल्दनिनदमुदितास्त एव मूढा न दृलेयुः ॥ १६९ ॥ वेगञ्वरद्धिटपिपश्रमहारयो 

ऽयं मर्जिनं तीत्रतरहेतिरियं न शम्पा । दावरभिपूमनिवहोऽयमये न मेषः फि ृलसि द्रत 
मितो ब्रन तत्तलापिन् ॥ १७० ॥ अस्मान्विचित्रवपुषस्तव ष्ठट्रान्कस्माद्धिमश्रति भवा 
न्यदि वा विमुच्च । रे नीखकण्ठ गृरुहानिरियं तवैव मेषो पुनः कषितिमतो भविता स्थि- 
तिमेः ॥ १७१ ॥ अये नीटग्रीव क्र नु सलु सते तेऽद्य मनयः परं तोपं येपां तव रषवि- 
लासो वितनुते । अमी दृरात्कृराः कृणितमिदमाकण्यं सहप्रा रन्ते हन्तं लामहह शवराः 
द्धितदाराः ॥ १७२ ॥ प्रमन्तादाक्रान्ता दवदहनमद्धः शिग्बरिणः किरातैराकीणीः करक 
हितकाण्डेवेनमुवः । बरिदादेराटीदाः सपदि सरमीनां परिमराः रिखण्डी पाण्ठित्यं निन- 
महह कुत्र प्रकटयेत् ॥ १७६॥ एतस्मिन्मटयाचटे वहूविधेः क्रि तेरकिचित्करः काकरोटक्र- 
कपोतकोकरिलकलरेकोऽपि पाश्वस्थितः । क्की कृजति चेत्तदा पिवरितम्याखवीवन्धन 
मेभ्यः स्यादिह सवेटोकमनसामानन्दनश्चन्दनः ॥ १७४ ॥ हारीताः परमं रप्रन्तु मधर 
कूजन्त पुंस्कोकिलाः सानन्दं गिरमृद्रिन्तु च शुकाः कितः दिरस्भेरपि । एकनापि तल- 
स्थितेन नदता श्रीखण्ड निम्तजनाद्यालानां च रिखण्डिना न तु महत्पाण्िल्मृदण्तम् 
॥ १७९ ॥ कि दूरेण पयधरा उपरि क्रि नान्य रटन्तः श्रता निव्योपारतया च पक्षिषु 
गताः किंवानपक्षा वृथा | रम्यं वा गगनेन क्रि विहरणं रि तूथ्रकाकावरीपयीयप्रतिष- 
त्तिलाघवभयाद्भमो स्थिता बर्हिणः ॥ १७६ ॥ केका कणीमूतं ते सकृमृमककरीकान्तिहाराः 
कलापाः कण्ठच्छाया पुररेगंटरुचिरुचिरा मोषं मेदः । विश्वदेपिदधिनिदस्फुरद्रु- 
पिरितैमिलयमाहारदृत्तिः केः पुण्यैः पाप्तमेतत्मकटमपि सवे चित्रवृत्तं मयूर ॥ १७७ ॥ 

चक्रवाकः || त्यज चक्रवाकि रोकं बधान धेयं पहर ममयममम् । अयमेव वाप्रर- 
मणिहरिष्यते श्ापमूर् ते ॥ १७८ ॥ अम्तगतोऽयमरविन्दवनेकबन्धुभांस्वान्न टङ्कयति 

१ गुदस्थानम्. २ मघनादेन सज्नातानन्दाः, ३ वियुत. ८ मयाः. ५ विधातं व्यादवर्ीनां 
बन्धनं ग्रस्य, 
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कोऽपि विपिभणीतम् । हे चक्र र्मवलम्न्य विमु शोकं धीरास्तरन्ति विपदं न तु 
दीनचित्ताः ॥ १७९ ॥ | 

शुकः ॥ अखिलेषु विहंगेषु हन्त खच्छन्दचारिषु । शुर पञ्रबन्धस्ते मधुराणां गिरां 
फटम् ॥ १८० ॥ किंशुके शुक मा तिष्ठ चिरं भाविफटेच्छया | बाह्यरङ्गमसङ्गन के 

करे नानेन वञिताः ॥ १८१ ॥ काकाः कि फ न कुवन्ति करोङ्कारं यत्न यत्र वा | शुक 
एव प्रं वक्ति गपहस्तोपलालितः ॥ १८२ ॥ शुक तव पठनं यसन न गुणः प 
गुणाभाप्ः । समजनि यनामरणं शरणं पञ्ररवाप्ः ॥ १८३ ॥ कीर नीरपकरीरपा- 
दरपे करि स्थितोऽपि कथयामि धीरतः । मामकीनपरहकारपादषा दुःममीरल्दरीमिराहताः 

॥ १८४ ॥ पभापितस्याध्ययनेऽनुपक्तं शुकं वराकाः प्रहसन्ति काकाः । तमेव संसत्सु 
गिरं किरन्तं दष्ट मवन्ति तपयानतास्याः ॥ १८९ ॥ द्राक्षां प्रदेहि मधु वा वदने नि- 
धेहि दहे विधेहि किमु वा करलाटनानि । जातिम्वमावचपटः पुनरेष कीरस्त्रैव यास्यति 
छृदोदरि मुक्तबन्धः ॥ १८६ ॥ हे कीर केरवमुगीरेति संकलय्य मा मात्र सरम 
पजनरज्ञनाय । बारोऽपि यत्र कठकष्टसुकरण्टपीटः संटेदि कोमल्कुदृकतपुणैकर्णैः 
॥ १८७ ॥ दइदमपट कपाटं नमरः पञ्जरोऽयं विरमति न रहेऽस्मिन्कररमानीरयात्रा । 
दुक मुकुटितजिङ्रः स्थीयतां कि वचोभिस्तव वचनविनोदे नादरः पामराणाम् ॥ १८८ ॥ 
अमृतवचनदीटाविभ्रमेर्नपानं रचय चतुर कीर भ्रान्तचित्तेषु तेषु । अकलितपरपेवा- 
तापपापः पिकोऽपरौ भजतु त्रिषिनवादीमेप पीयपकण्ठः ॥ १८९. ॥ अमृपिन्ुदयाने 
विहगखल एष प्रतिकटं विटः कीकोटः कणति खल् यावत्कटुतरम् । प्रते ताष- 
त्कीर द्रढय हृदि वीच॑यमकरलां न मेनेन न्यूनो मवति गुणभाजां गुणगणः ॥ १९० ॥ 
दयं पटठीमिदरनुचित्तममारम्मरीपकेः समन्तादाक्रान्ता विपविषमवाणप्रणयिभिः । तरोरस्य 

स्कन्धे गमय समयं कीर् निभतं न वाणी कस्याणी तदिह मृखमृदरैव शरणम् ॥ १९१ ॥ 
अमुष्मिन्नारामे तरुभिरभिरामे विटपिनः स्फुटं द्रयद्द्धीषिविधनवपंगीतकलनात् । पराः 
नन्दः पृणोः क टव तव॒ वणीवल्िपदकरमश्रोता वेत्ता द्विजवर शुक श्राम्यति कुत- 
॥ १९२ ॥ अये कौरश्रेणीपरिदृद वथा वाप्रशतं किमथ त्वं व्यथं क्षपयति पलाश 
रमतः । यदा पुप्पारम्भे मुखमहिनिमा किंशुकतरोसतदैवेदं ज्ञातं फलपरिचयो दुभतरः 
॥ १९३ ॥ अपारः पाथोधिः पष्िनपदवी योजनदातं निराट्म्बो मार्गो वियति किट 
शुन्या दश दिशः । इतीवायं कीरः कतिपयपदान्येव गगने मुहभरम्यन्भ्राम्यन्पतति ुण- 
रे पनरपि ॥ १९१ ॥ दहिजकुटपते मेधापिन्धो सुभाषितकोविद लि गृहमुपायति जातं 
बहूपरृतं मम । यदिह नियतं बाढ बद्धाः छियः परिचारिकाः शुक भगवतो नाम प्रीता 
"~~~ 

"नन ---------~---~------------------~-- 

स्थितं कृप. 
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गृणन्ति मुहुहुः ॥ १९९ ॥ वापरः काश्चनपञरे दृपकराम्मोभेस्तनमार्जनं मध्यं खादर. 
पाढ्दाडिमफटं पेयं पुधामं प्रयः । पाठः सदि रामनाम सततं धीरस्य कीरष्यमे हा हा 
हन्त तथापि जन्मविटपिक्रोडं मनो धावति ॥ १९६ ॥ सत्मांगत्यमवाप्य यः प्रवे नाना- 
रमास्वादवत्कीरः शास्रविचारचारुवचनैरानन्दकारी जने । देवेनास्फुटवाकमपश्चपिहित- 
श्रोत्रस्य तस्याटवी प्राप्तस्यात्मप्माप्रगटमकपिषु स्यान्मौनमेवोचितम् ॥ १९७ ॥ , भ्रात 
कीर कठोरचशुकषणक्रोधायितैः कृजितैः कि माधुयनिपिक्तमक्तिविशदः कण्ठावटः शोप्य- 
ते । सेयं दैववशादशा परिणता राजन्यपात्रस्य ते मिदेर्छिद्रितमित्तिमृद्वितधटः प्राप्तो यत 
पञ्जरः ॥ १९८ ॥ माणिक्यद्रवरिपतमौक्तिकतुां बिभ्रनित नो दादिमीनीनान्येप निरीक्षते 
न रमते हैमेऽप्यहो प्रे । तत्ताटग्बनवासपंमदमहामोदेकमेदखिनी वर्त्म गरितानया हत- 
गरेलेवं शुकः शोचति ॥ १९९ ॥ यति यातमधःम्थिते स्थितमुप्यीटोकिते कितं यदु 
दयानश्ुकोऽयमाकट्यते शुदधान्तहस्तस्थितः । तत्सवं मणिमित्तिमेत्य भवता छायाशुकाङ्गी 
कृतं तक्षिन्कणंपुधां वितन्वति गिरं तुष्णीं किमू स्थीयते ॥ २०० | सखखत्याएतिम्रमान- 
सतया मत्तो निवृत्ते जने चशुकारिविघह्िताररपुटो यास्याम्यहं पश्चरात् । दत्थं कीरषरे 
मनोरथमयं पीयूपमाख्वादययन्तः संप्विवेश वारणकराकारः फणि्रामणीः ॥ २०१ ॥ दष्ट 

शाखावकीर्णं फटभरनमितं ममिभागावनद्धं त्यक्त्वा शारप्रकाण्डं पनपरमुपगतश्चिन्तयितेति 
कीरः । हत्वा चरं प्रहपौदिगटितपयपा संगरतारोपपक्षो भिन्नश्चोद्य गन्तुं गगनपरिचिता 
या गतिः सापि नष्टा ॥ २०२॥ 

काकः | वयं काका वयं काका जस्पन्तीति पमरगे दिकः । तिमिरारिम्नमो हन्यादिति 

दाङ्कितमानमाः ॥ २०३ ॥ तुस्यवणच्छदः रृप्णः कोकैः सह संगतः । केन विज्ञायते 
काकः खयं यदि न मापते ॥ २०४ ॥ अहो मोहो वराकम्य काकस्य यदमो मृहुः । सी- 
परति नरीनवि पुरतः हिखिहंसयोः ॥ २०९ ॥ आमरणादपि विरुतं कुरकाणाः म्पधया प्रह 
मयुरेः । क्रि जानन्ति वराकाः काकाः केकारवं क॑म् ॥ २०६९ ॥ तत्काक्र समि यक्ता 
कटुवाशरेवण्येधूतताशुचिताः । यदि विष्ठाृमिपृषटे तत्र न दोपा हि तच्चित्रम् ॥ २०७ ॥ 
विधिरेव विदोपर्गहेणीयः कैरट त्वं १ट कस्तवापराधः । सहकारतरौ चकार यम्न मह वापं 
सरटेन कोकिटेन ॥ २०८ ॥ काकम्य गात्रं यदि कारनस्य माणिक्यरल्नं यदि चधृदरेशे। 
एकैकपक्षे अथितं मणीनां तथापि काको न तु राजहंसः ॥ २०९ ॥ व्रारीपुटं करट कृञ्च- 
ट्याद्य तात यावत्मतित्रनति नाकमयं मराटः । नो चेदमङ्कखकटोररवा विहगाः सव मृवी- 
ति निजमसदि शमिता नः ॥ २१० ॥ प्र्यङ्घणं प्रतितरु प्रतिवारितीरं काकराश्चरनिि चट- 
्वशुपुटा रटन्तः । नो यानि तृ्तिमथ मण्डितपृण्डरीकखण्डे वमच्नहह् तृप्यति राजहंस 

= ~~ नन, 

१ राज्ञपरहिषीकगग्रस्थित, > प्रातःकटे. २ द्र ककारं नाम्नि विद्ते येषांते, ४ निन्यः, ५ काक 

£ शष्ट कुरु. अ प्रधनम् 
४६ 
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॥ २११ ॥ रृषणं वपर्वहतु चुम्बतु त्फलानि रम्येषु संवसतु चूतवनानरेषु । रस्कोकि- 
टस्य चरितानि करोत् कामं काकः करध्वनिविधो स तु काकं एव ॥ ५१२ ॥ पथि निप- 

तितां न्ये दृष्ट निरावरणाननां दधिभरतवर्ट गवान्नद्टः समृद्तकधरः । निजपमचिता- 

स्तास्ताश्चे्टा किकारराताकृा यदि न कुरूते काणः काकः कदा नु कारप्यातं ॥ ९१३ ॥ 

गात्रं ते मलिनं तथा श्रवणयोरुद्रगृकके ङतं भक्ष्यं स्वमपि स्भावचपटं दुश्चेष्टितं ते सदा 

सौवायप्तसमतोऽस्यविनयेदेपिरमीभिः परं यत्सपैत्र कुद्म्बवत्सरमतिस्तनव धन्यो भवान् 

| २१४ ॥ रुक्षस्यामध्रुरस्य चातिमाहनच्छायस्य श्ष्टस्य च सुद्रस्य क्षतक्रारणाजतचप- 

टस्याहादविच्छेदिनः । येयं निम्बफलेपु काक मवतस्तिक्तेपु नेमकी प्रीतिस्तत्सदटशं विधे- 

विटमितं निप्पन्नमेतचिरात् ॥ २१९ ॥ कणीरुतुदमन्तरण रणितं गाह काक स्वयं माक- 

न्दं मकरन्दशारिनमिह त्वां मन्महे कोकिटम् । धन्यानि स्न्ेमवेन कतिचिस्तूनि कस्तू 
रिकां नेपार्षितिपाटफाटपतिते पङ्क न शङ्कत कः ॥ २१६ ॥ काक त्वं फटनप्रमाप्रवि- 

पिनं देवात्समापादयन्कि कर्णौ वपिरीकरेपि परुपक्रकारकोाहेः । मौनं चेदवटम्बमे 
रतभरम्रखान्तपृस्कोकरिटश्रान््यापि त्यि संचरन्ति न कथं मुग्ाकरदाक्षच्छटाः ॥ २१७ ॥ 

नो चारू चरणो न चापि चतुरा चरमं वाच्यं वचो नो टीटाचतुरा गतिन च शुचिः पक्ष- 

ग्रहोऽयं तव | कृरक्ररृतिनि्भगां भिरमिह स्थाने वृथवोद्धिरनमृवे ध्वा न टजपरेऽप्यम्रदश्ं 
पाण्डि्यमृच्चाटयन् ॥ २१८ ॥ यम्याकण्यै वनः सूप्राकवहितं वोचंयमानामपि व्यप्राणि 
व्यथयन्ति मन्मथकथाश्चतांवि चैत्रात्मवे । रे रे काकवराक भाकममूना पस्कोकिटेनाधृना 

सपथाबन्धमुपेयुपस्तव तु करि ठजापि नोजञागरा ॥ २१९ ॥ आटापं कट्कण्टिका न कुस्ते 
कीरा न धीरध्वनि व्याहारं कटयन्ति कोमटगिर्ः कूजन्ति नौ बहिणः । नीराडम्बरदुदि- 

नाम्बरतटे द्रे द्विरफष्वनिः काकाः केवलमेव कृतेः कुर्वन्ति कणञ्वरम् ॥ २० ॥ 

बन्धं टव्यवतः परस्य वदनं पिक्चाश्या पदयतः खावासच्युतिवेदनां विदधतः कान्तां विना 

सीदतः । भ्राम्यन्तः रह मार्थया प्रतिदिशं प्रत्यापगं प्र्गं कीरस्याध्ययनं हससि त्रिवि- 

धक्रोडाटसा वायसाः ॥ २२१ ॥ कि केकीव रिखण्डमण्डिततनुः करि कौरवत्पाटकरः कि 

वा हंस इवाङ्कनागतिगृरः सारीव कि मुस्वरः । किवा हन्त शकृन्तवाटपिकवत्करणीमूर 

स्यन्दते काकः केन गुणेन काल्नमये व्यापारितः पल्लर ॥ २६२९ ॥ अत्रस्थः सणि क्ष 
योजनगतस्यापि प्रियस्यागमं वेच्यास्याति च पिक्शुकादय इम सर्व पठन्तः स्थिताः । म- 
त्कान्तस्य वियोगतापदहनज्वारावटीवारिदः काकस्तेन गृणेन काञ्चनमय व्यापारितः प्ले 

॥ २२६ ॥ अम्मिन्नम्भोदद्रन्दध्वनिजनितरुपि मरक्षमाणेऽन्तरिक्षं मा काक व्याकृ मृम्त- 
रुरिखरशवक्रम्यठेशानङान । त्ते मत्तेमकुम्भव्यतिकरकरजग्रामवजाय्रनाद्रापव्यापरक्त- 

मुक्ताधवटितकवो न स्छहामच्र मिहः ॥ २२४ ॥ 
-- ---~ ---~ 

१ परीडाजनकम्, २ विना. ३ शब्दितम्. ४ आग्रृक्षम्. ५ मौनिनाम्. ६ सह. ५ पक्षिविशेष 
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वकः ॥ एप बकः सहेव विपन्नः शास्यमहो कर नु तद्रतमस्य । साधु तान्त न 

क[श्द्प ता व्चयितुं सुरठ(ऽपि समथः ॥ २२९ ॥ न कोकिटानामिव मश्च गितं न 
टञ्धलास्यानि गतानि हसवत् । न बहिणानामिव चित्रपक्षता गृणस्तथाप्यसति क्रे बक- 
रतम् ॥ २२६ ॥ कोट वृमम्वां लयुनि सरसि कापि शाफरेम्तव न्याय्या वृत्तिम पुनर- 
वगाहुं समुचितः । इतश्चतश्राप्रटिह्हरिहेातरलितितिप्रमरमिकयहिरमिभिपौतः पतिर- 
पाम् ॥ २२७ ॥ नेम्यं वपुपस्तवास्ति वसतिः पद्मके जायते मन्दं याहि मनोरमां वद 
गिरं मोनं च संपादय । धन्यम्वं वक रानर्ह॑सपदवीं प्रा्तोऽमि क्रि तर्गणेनीरिक्षीरतरिमाग- 
कमेनिपुणा शक्तिः कथं रम्यते ॥ २२८ ॥ जानिम्तस्य न मानते न जनिनिदततिमृणारा ङ 
मह्यद्दहनेन निमेल्य: प्राता न वाचः कटाः | जीवन्पखवयेन बाह्यधवद्ो प्राम्यन्पगर् 
पुनमिभ्येवान्नतकंधरः राटवको हेः सह् स्पधते ॥ २९२९ ॥ रे रे शिष्टवकरोर नाकतटिनीतीरे 
तपलित्रतं ध्यानेनानिमिपोपमागमनसरा युक्तं करोपीदटशम् । एवं यत्कि मानमस्य पदवीं 
काद््ययुक्तं हि तत्रीरक्चीरविवेकरनिमरयियो हंसस्य नान्यस्य मा ॥ २६० ॥ न मरुणा स्फु 
रणं न चथुचटनं नो चृचिकाक्रम्पनं न ग्रीवाचटनं मनागपि न यत्पक्षटयौत्क्षपणमे । नामा- 
मरक्षणमेकपादरदमनं कष्टेकनिष्ठं परं यावत्तिष्ठति हीनमीनकदनस्तावद्रकस्तापमः ॥ ६६१ ॥ 

धूकः ॥ यद्यपि तरणः किरणः सकटमिदं विश्वमृज््वटं विद्ध । तदपि न पयति 
मूकः पृराृतं मृज्यते कमं ॥ २६२ ॥ 

सारङ्गः ॥ अय वापीहंसा निनवमतिमंको निदनं कृस्प्वंमा चनो वियति वहतो 

वीक्ष्य विहगान् । अमी मारङ्कस्ते भुवनमहनीयव्रतभरनी निरीहाणां यपां तृणमिव मवन््य- 

म्बुनिधरयः ॥ २६६ ॥ 
खद्योतः ॥ जजरतृणा्रमदहन्मपपकणमपकाशयन्ननम् । कौटलमात्मतचाच्वद्योतः प्या- 

पयत्नपति ॥ २३४ ॥ घनमन्तमममटीमम ददादिरि निरि यद्धिरार्जामि तटन्यत् । कौर 

मणे दिनमधूना तरणिकरान्तरितिपितकिरणप् ॥ ६३१ ॥ क्रापि गतः पतिरहं न्दा- 
न्तरितः शशी सनक्षत्रः । शल्य तमधि भवानपि खद्यान द्यातनां नाम ॥ ६६६ ॥ दन्दः 
प्रयास्यति विनद्भयति तारकश्रीः स्थाम्यनि ठीदढतिभिरा न मणिप्रदीपाः । अन्धं ममग्र- 
मपि कीटमणे मविप्यत्युन्मेषमेप्यति भवानपि दुरमतत् ॥ २६७ ॥ म्रानिप्णत्रा नमपि 
मेवरृतान्तरारे वल्प्नमा अपि परनिरस्तमामः । लद्यातकाः प्रकटिनोसतरममावास्ता- 
वत्त सप्तुरगः समुदेति यावत् ॥२६८॥ अदृष्टव्यापारं गतवति दिनानामयिपता अशःशे- 
पीमते शरिनि गतथासि मरहम । तथा ध्वान्तं जानं जगदरपनन मवममन यथामी गण्यन्त 
तमपनि पटवः कीटमणयः ॥ २६९. ॥ 

= = ~ न्न ~= ~~ = ~ ~ 

[2 त 1 ` म म 1 

१ जन्म, २ यर्थ २ नीवनम्. ४ व्रद्मण उद्रहनेन व्राहनतवा प्र धारणन. “५ मूधः, ५ दद 

नव्यापाररहितं यथा स्यात्तथा. ७ पर्चोमावार्रदिष्र. ८ गतत. 
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स्थटचरान्योक्तयः। 

सिंहः ॥ एकोऽहमपहायोऽहं छृशोऽहपरिच्छदः । खमेऽप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्र 
स्य न जायते ॥ १ ॥ मृगेन्द्रं वा मृगारं वा सुखं व्याहरतां जनः । तस्थोभयमपि ब्रीडा 

करीडादकितदन्तिनः ॥ २ ॥ मगेभ्यो र्यते पेतं नरेस्तरणमयेरपि । सिहाकरान्तं पुनरभूद न 
हये च्च दन्तिमिः ॥ ६ ॥ मगेष्टं हरैर्छीन वराेश्चटितं स्थलात् । हयानां हेषितं श्रुत्वा 

सिरैः पृषवदासितम् ॥ ४ ॥ खनन्नासुिं पिहः पापाणशकटङटम् । मरामोति नख- 
भङ्गं वा फलं वा मृषको भवेत् ॥ ९ ॥ जीर्णोऽपि करमहीनोऽपि छश्ोऽपि यदि केप्ररी । 
तथापि यथनाथस्य शाङ्कातङ्काय कलपते ॥ ६ ॥ नाभिषेको न संस्कारः पिहम्य क्रियते 

वने । विक्रमाजितपचम्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥ ७ ॥ वेत॑ण्डगण्डकण्डूतिपाण्ड्यर्परिप- 
न्थिना । हरिणा हरिणारीपु कथ्यतां कः पराक्रमः | ८ ॥ उन्तङ्गमत्तमातद्कमस्तकन्यस्त 

लाचनः । आपततनेऽपि च परारङ्ग न वाज्छां कुरुते हरिः ॥ ९ ॥ जातः स्तन्यं न जग्राह 
कण्ठीरवकिरोरकः । चक्षव्यापारयामाप्र कृञ कुञ्जरशाटिनि ॥ १० ॥ वरमून्नतर्टाङट- 
त्पटाभूननभीपणात् । सिहात्पादमदारोऽपि न शुगाराधिरोहणम् ॥ ! ! ॥ शूरोऽमि रतविद्यो- 
ऽपि दरीनीयोऽसि पुत्रक । कटे तस्मिन्मजाताऽमि गजो यत्र न हन्यते ॥ १२ ॥ यम्मिश्नी- 
वति सिहे वनमिदमासीदुरापरदं द्विरदः । घटयन्ते किमृत्रं तस्य सटामिः शवररिशवः॥ १३॥ 
एकाकिनि वनवासिन्यराजटक््मण्यनीतिशासन्ञे । प्रच्छति मृगपतो राजेति गिरः परि 
णमन्ति | १९ ॥ अनि मतङ्गनानां तरहितमाकण्यते यथा विषिने । मन्ये तथान जी- 
वति गजेन्द्रपटकवलनः मिहः ॥ १९ ॥ यद्यपि च दैवयोगात्मिहः पतिनोऽतिदुम्तरे 

कृपे | तदपि च वाच्छति सततं करिकुम्भविदारणं मनमि ॥ १६ ॥ यद्यपि रटति सरोषं 
फरगपतिपुरतोऽपि मत्तगोमायुः । तदपि न कुप्यति मिहाऽप्यमदशपुरुपेषु कः कोपः ॥१५७॥ 
जटर्ज्वटनञ्वहताप्यपगतरङ्क समागतापि परः } करिणामरिणा हरिणा हरिणाटी हन्यतां 

नु कथम् ॥ १८ ॥ हेटाविदलितकगिकृट कण्डीरव कीटशः प्रकोपाऽयम् । न्ट बाल्शु- 

गाये केवलकोदाहाधारे ॥ १९ ॥ गजितमाकण्य मनागङ्के मातुनिशाधनानाऽपि । हरि- 
रिशुरुत्पतित् द्रागङ्गान्याकुख्य टीयत निभृतम् ॥२० ॥ वयोभिमानादपमानता वेदि 

धीयते फरुजरत्तरेण । हेराहतानेककरीन्द्रयृनाहरनद्रमृनोनहि कापि हानिः ॥ २१ ॥ 
भिनत्ति मीमं करिराजकरम्भं विमति वेगं पवनादतीव । करोति वामं गिरिगह्रेषु तथापि 
सिहः पशुरेव नान्यः ॥ २२ ॥ गम्यते यदि मगि्द्रमन्दिरे टम्यते करिकपोलमोक्तिकम् । 
जम्बुकाटयगतन म्यते वत्प्पुच्छगृरचर्मखण्डनम् ॥ २३ ॥ येन मिन्चकरिकुम्भविस्व- 
टन्मौक्तिकावरिभिरश्िता मही । अद्य तेन हरिणानितके कथं कथ्यतां नु हरिणा परा 
~ ~ = 

न् अ 

+ परिवारहीनः, २ पगकरमर्गाहितः. ३ मत्तगजानाम्. ४ वैरिणा. ५ मुगपङ्किषु. ६ प्रगे, ५ सिह 
< च्छम्, ^ कम्पनम्, १० राजचिहरहिते, ११ क्लोष्रते, १३ गितम्, १३ हस्तिमोसप्रासफर 
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क्रमः ॥ २४ ॥ हीीरटप्तषिोचनः सहं मवलोक्य पुननंगाम निद्रा । अविमत- 
पतिविक्रमाप्तभीतिन त॒ वनितास्य विोकयांचकार ॥ २९ ॥ उत्तु दोर 

सीदत्यहो पस्य काकोऽपि पृक्रफलमा रमौ सपक्षः । धिहो बरी गजविदारणदारूणोऽपि 
तरुतले खल् हीनपक्षः ॥ २६ ॥ अन्तर्बटान्यहममप्य प्रगाधिपस्य वाचा विवेद कथमद्य 
लघूकरोमि । जानन्ति कि तु करजक्षतक्ुम्मिकुम्मनिरमक्तमोकतिकमयाति वनानराणि ॥१५॥ 
आबद्धत्रिमसटाजटिलांपमित्तिरारोपितो मरृगपतेः पदवी यदि श्वा । मत्तेमङुम्मतरपाटन- 
टम्पटस्य नादं करिप्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ २८ ॥ भिन्ना महागिरिरिलः करनाग्र- 
ना्रदुदामशोयैनिकरः करटिप्रमण । देवे पराचि करिणामरिणा तथापि कुत्रापि नापि ल 
हा पिरितस्य दशः ॥ २९ ॥ पीरीन्द्रशावकर न ताव्करीतिरेपा वेषान्तैर्विहरमि श्वर- 
गा्ञावेः । कुम्भ्द्रम्मदलनात्यतनाक्रमेच्छं वंशोचिता न खल रीनिम्रीकरोपि 
॥ ३० ॥ उल्छटर्य यः शिखरिणं मदकुम्मिकुम्भमद्विद्य स्ानदानमायनमछटद्भे । प्राननो 
नियतया नरयामिमतः सोऽयं करो चिहिति ब्ंहितराहिताक्षः ॥ ६१ ॥ दिगस 
श्रूयन्ते मदमट्निगण्डाः करटिनः करिण्यः कारण्यास्पदमममरीराः लट् मृगाः 1 इदान 

टाकेऽस्मिच्ननुपमरिखानां पनरयं नखानां पाण्ट प्रकटयतु कम्मिन्पृगपतिः ॥ ३९ ॥ 
न यत्र स्थानं दधरतिमयभ्रान्तनयना गटदानाद्रकम्रमदटिकदम्बाः करटिनः । दम्मू 
क्राभारे भतरति प्रोकं गतवतो हरेरय दधार रिव मिव शिवानां कठकव. ॥ ६६ ॥ 
कुररीणां यथं निभृनमिदमङ्गीकृतमयं निरातङ्का यन्निदयहदयमावेऽदयत् तन । नितरद्य। वा 
कसम्मिन्नयमविनयः केमरियवा हटान्मत्तेमानां युवतिष विवत्त नख्पदप् ॥ ६४ ॥ स्थिति 
नो रे दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण सश गजश्रणीनाथ लमिह जटिलायां वनभूवि । अमी 
कृभ्मिभ्रान्त्या खरनम्वरनिदारितमहागुरुयावग्रामः स्वपिति गिरगिगिभ हरिपतिः ॥ ३९ ॥ 
पिब स्तन्यं पीत त्वमिह मददन्तावटतिया दगन्नानाधतम किमिति हग्दिन्तपु प्रपान | 
त्रयाणां टाकानामपि ददयतापं परिहरन्नयं धीरं धीरं ध्वनति नवनीदा नदधरः ॥ ६९ ॥ 

द्राः सन्ति सहसश्ाऽपि विधिने शोण्दायवीयेह्धास्तम्धकम्य पुनः स््वीमहि महः ।हम्य 
नि्वोत्तरम् । कटिः कालकुटमदा मदकरः कोराह्टा नाटः मंटपा महिपश्च भस्य 
मुमुचे माहे ने ॥ ६७ ॥ काटः कलिमिचफ़रतु कर्णिः क्रटननु काननामनाः 
कामार् वनकामराः सरभमं मननिविह स्वच्छया । अभ्यम्यन्तविमयोपरितश्च हरिणा ५ 
योऽनृरूपां गति कानारान्तरसंचरिप्णरधूना पञ्चाननो वनने ॥ ६८ ॥ नाम्याच्छयवती 
तनूर्म दशनौ नो दीरथदीधः करः मयं वारणनैष केमरिशिगुम्वारम्बरः म्पधत । तेनानीन- 
मजेयमस्य हृदये न्यस्तं पन्वेधस्रा तादक्तवादटरमव येन मृनरां मान्य परुं मन्यते ॥ ३९. ॥ 

त) 1 

रगयार्थमागतां सेनाम्. २ देरसिहरिशो. \ ग्नाः, ४ न्थितिम्. ५ सहस्य. ६ क्रोप्री- 

नाम्. ७ दिगन्तेषु, ८ नीचाः ५ नाहलो म्लेच्छजायन्तरेः इति हंमः, १० शण्डादृण्डः, 

५ 
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्ुतक्षामोऽपि नराश्ोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टं दशामापन्नोऽपि विपहृधीश्ठतिरपि प्राणिषु 

गच्छति । मततेमन्द्रविभिन्नकुम्भगिरितम्रापैकनद्वम्छदः फि जीण तृणमत्ति मानमहता- 
मम्रेमरः केमरी | ४० येनानगेटकाच्कैटि कटितत्रैलग्रकादम्बिनीधाराधोरणिधोतधा- 

तुषु पुरा रट्पु ीटायितम् । सोऽयं दृङ्खनिपातमम्रचरण स्फारम्पुरत्केरवीफूत्कारेः दु 
पितोऽद्यय खादति महः पाणी मृग्मामणीः ॥ ४१ ॥ मरामाणामुपरशल्यप्मानं मदाद्रेकस्फु- 

रत्मोष्ठवाः फेत्कारध्वनिमुद्विरनिति बहवः संभूय गामायवः । सोऽन्यः काञपि वरनाघनध्व- 

निघनः पारीन्द्रगुज्ञारवः शष्यद्रण्डमरोटशुण्डमचलतकण गज॑यः श्रृतः ॥ ४९ ॥ एण 
उति शुकररश्च खनति द्वीपी च गवायते क्रोष्टा क्रन्दति वल्गते च राङ्क वगादरस्पा 
वति । निःशङ्कः करिपोतकस्तरुटतामुन्मोरते टीटया हहौ सिह विना त्वयाद्य विपिनं 
कीटग्दशा वतते ॥ ४३ ॥ हे मातङ्ग मदाम्बुडम्बरतथा रौटम्बराचं वहदन्यानामवलम्बनं 
वनमिदं भनुः यदुत्कण्ठस । द्टम्तत्विमहो महाद्नतधरापारेययात्रीधरमम्भपरस्थितमेवयूध- 

मथनोत्कण्डी न कण्ठीरवः ॥ ४९ ॥ यस्यावन्ध्यरूपः प्रतापवसतेनादन धेयद्रहः शुष्यन् 
स्म मदुप्रवादसरितः सद्याऽपि दिग्दन्तिनाम् । देवात्कषटदशावं गतवतः सहस्य तस्या- 
धुना कपन्त्यव करण केमरमराभारं नर्क जराः ॥ ४५ ॥ यः रोयाविरव यस्य महप्रा 
दिग्दन्तिनोऽप्यन्तिक नायाताः किट यन विन्ध्यवमुधा गम्मा न कम्याप्यभृन् | तम्मिन्को- 
तुकिना त्वया करिपता वृत्ते कपाटम्यरीगृह्गः केमरिवीर संतरति पनः कुत्रेप विश्राम्यतु 
॥ ४६ ॥ यूना येन विभिन्चवारणवाङुम्भाच्छरन्मौकतिकश्रेणीमिः परिपूरितास्तटभूवी 
भूमीमतां कोटिरः । तम्यवाद्य निवामनीन्नि कटमाः क्रीडन्ति निःपाध्वमं पारीन्द्रम्य जरा- 
तुरस्य तदहा न्णां जिगीपारमः ॥ ६० ॥ कः कः कुत्र न वुमररायितवुरीवारो वृरच्छ- 
करः कः कः कं कमाकरं विम्ट्के कतु कम नाद्यतः } करे क कानि वनान्यरण्यमहिषा 
नोन्मूल्येयुयतः मिही्नविरामववमतिः पाननो वते ॥ ४८ ॥ मातङ्घाः क्रिम 
वल्गितैः किमफटरादम्वनम्बुकाः मार्गा महिषा मदं तरनत कि शन्येपु श॒रा नके । को- 
पदपप्तमृद्ररत्करटप्टक्रादारमार् पूनः [मन्वृध्वानान ट्त स्फुरति यत्तद्रनितं गजिनम् 

॥ ४९ ॥ काकः पक्षवट्न मृपतिग्रूह रासं यद्वि प्राप्तवान्किवा तम्य महतमस्य ट- 
तुता भञ्चाननस्यागता | येनाक्रम्य करीन्द्रगण्डयुगदं निमिद्य हराट्वाछ्ध्वा म 

सवरं वराटकधिया मृक्तागणम््ञ्यते ॥ ९० ॥ निद्रामीरितटोननो मगपतियीवद्रहां 

मेवे तावत्त्रममी चरन्तु हरिणाः खच्छम्दपंचारिणः । उन्निदरम्य विधतकसरमग- 
भारस्य नगच्छता नाद् श्रातृपथं गते गतधियः सन्वव दीवायुषः | ५१॥ म्मेरा 
सन्तु समासदः करचमृदपज्वरात्मारिणा हयक्षण प्रमं च जम्बुकयुवा य॒द्धाय बद्धादरः । 

॥ क्षुधया कराः, २ नतनमेघमाला. ३ जम्बुकौ. ४ मफटकोपस्य, ५ ब्रद्धगजाः. ६ मिस्य. 
७ कपदकवद्र चा, 
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तत्रापि प्रथयन्ति श्ुस्यबलतामेके तयोरुचकैरन्ये संदायशंपिनस्तदपरे बाहं विपयीपिनः 
| ९२॥ हे हर्यक्ष सहस्व संप्रति दभूर्गोमायुरमरे सतां मत्माधारणवन्यजन्तुमनपा गृङ्खारवं 
संव्यधात् | नीचानां मतिभ्रमो मुखरता चातः कथं सिद्यते शारदे द्विरदे मृगे शश्- 
कुरे कस्ते वरिपक्षग्रहः ॥ ५३ ॥ दिङ्मगाः मतिपेदिर प्रथमतो जायेव जेतभ्यतां संमाग्य 
ुटविक्रमोऽथ वृषभो गोरेव गौरीपतेः । विक्रानर्मिकपं करोतु कतमं नाम त्रिरोकीते 
कण्ठेकालकुटुम्बिनीकरुणया पिक्तः म॒ कण्ठीरवः ॥ ५४ ॥ 

गजः ॥ गजस्य पङम्नस्य त्रपाकरमिदं महत् । पादमुद्दूय यद्रच्छन्हरिणोऽपि हस- 
लयमो ॥५९॥ मटोत्पर्गं गजेन्द्रस्य मूर काकः करोति जत् । कुटानुरूपं तत्तस्य यो गजो 
गन एव सः ॥ ५६ ॥ अ्रसाद्रटितपिक्थस्य कि गते करिणो भतेत् । पिपीचिकिस्त् तेनेव 
सङटरम्बोऽपि जीवति ॥ ५७ ॥ बन्धनस्थो हि मातङ्गः महखभरणक्षमः । अपि खनच्छन्दु- 
चारी श्वा खीद्रेणापि दुःमितः॥ ९८ ॥ अन्तव्तति माजारी शुनी वा राजवेश्मनि । ब- 
दिबेदयोऽपि मातङ्गस्ततः कि टुता गतः ॥ ५९ ॥ रवितप्रो गजः पदाम्तद्रह्यान्वाधितं पुव- 
म् । मरो विशाति न स्नातं गनां हि निप्फटम् ॥ ६० ॥ कंपे पयति टध्रीयमि तापन कर्ः 
प्रसारितः करिणा । साऽपि न पयसा ङिपनि दाक्वमात्मा परं नीतः॥ ६१॥ यदि मत्ताऽपि 

म्तगन करिममीमिरमारसररतस्दरनैः । टरिमनृसर खवरनगवरं व्यपनेप्यति ते म करटकण्- 
तिप् ॥ ६२ ॥ कटम तवानिकमागतमलिमनं मा कदाप्यवज्तामरीः। अपि दानमृन्दराणां 
दिपधुयाणामयं दिरधायैः ॥ ६६ ॥ टीदामुकरुदितिनयनं करि मुलदायनं ममातनु । परि- 
प्रामविपमहरिणा करिनायकर वधते वैरम् || ६४ ॥ आपाताटगमीरे मनति नीर निदा- 

घसंतततः । न स्णदराति पत्वटाम्भः पञचररोपोऽपि कुरः क्रापि ॥ ९९ ॥ मृत मूक्ररगर- 
हिणी शुतशतमतिदरभगं शटिति । करिणी चिराय सूत कमपि महीपाटाटिं कटमप् 
॥ ६६ ॥ गिरिगषरेषु गृरुगवगुम्फितो मजगजपरोत न कदापि चर । यदि वृध्यते ह 
रिरिशः स्तनयो मविता करणुपरिद्पिता मही ॥ ६५ ॥ कटिं कुर्व परिमृदशन 
सरसहाणि मादस्व दौटनटनिक्रिणीपयांभि । मावानुरक्तकरिणीकरालिताङ्ग मातङ्ग मृ 
मृगरानरणामिदापम् ॥ ६८ ॥ भो मोः करीन्द्र दिवमानि क्रियन्ति ताक्दम्मिन्मरौं मम- 

तिवाहय कुत्रचिच्वम् । रेवाजटेनिनकरेणुकरप्रयुक्तमृयः दामं गमयिततामि निदावरद्राह 

॥ ६९ ॥ दौनाभिनो मघुकरा यदि कणताचरीद्ताः करिवरण मदान्धवुद्धया । तम्थव 
गण्डयुगमण्डनहानिरेपा भृङ्गाः पुनविचपद्यवने चरन्ति ॥ ५० ॥ गाङ्कटचाटनमधश्रर्- 
णावपातं मूमो निपत्य वदनोदरदशंनं च । श्वा पिण्डदस्य कुरुत अजपुंगवस्तु धीरं विद्ध- 

१ कष्टेकाटः दिवस्ताकटरभ्विनी पर्वती. २ मिहम्. ३ कटम. ४ मननं कुर. ५ मद्दैरो. 
६ यापय, ५ दानोदकार्थिनः. ८ प्रपुदकमट्वने. ९ पृच्छविक्षपणम्. १० गनश्रष्ः, 
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यति चाटैश्च भदधे ॥ ७१ ॥ गण्डस्य हि मदवारिजनोषटृवभमनम्मद्मरपादतरः 

हतोऽपि | कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि ध. मले रि । भटवानपरिकोपेत 

॥७२॥न खां करेणुमपि नापि निनान्किशोराचत्मानमप परि शांचति वारणे । 

दावायिमदमतनुरत्र यथोपस्नन्दानाभिनो मधुकरानिरूदमा्ान् ॥ ५९ ॥ दानं ददल्यपि 

षः महसौधिरूे को विद्यमानगतिरसितमुत्हेत । यदन्तः टकर्ाहतरान्मिमहो 
|| ७ ॥ न गृह्णाति आपं नवकमटकिञ्नस्किनि 

६९८ 

हिदपाति परितः पटटेरीनाम् १ ध 

जटे न पङ्कवाहादं विशति विपमङ्गाधश्चबदेः । ट्टी ममाद्रामपि विषहे नान्यकरिणी 

स्मरन्दावश्रष्टं हदयदयितां वारणपतिः ॥ ७१ ॥ गद परस्तातिश्ररपचुह गादढरनिगरो 

न स्वन्ये बन्धः शिरसि चैणिषतः सरतरः । नरः स्कन्धारूटा वत मरणयोग्येऽपर 

विपये न जानीमोऽवरथं द्विरद वद् कस्मात्तव मदः ॥ ५६ ॥ निपेवन्तामेते दृषमहिप- 
पाश्च हरिणा ग्रहाणि द्राणां कतिपयतृणेरेव मुखिन : । गजानामास्थानं मदमरटिटन- 

म्बादितमुवां तद्य विन्ध्याद्रेविपिनमथवा मूपमद्नम् ॥५७७॥ न कुया : प्रास्य किमपि 

करिपोत प्रतिभिया हरीणां हेयेयं यदिह वहवेटं वरिहरमि । अकमस्मादनेषां कुटिटटशि 

रोपस्टशि मनाडिरिथं भाविन्यो मदकरिदरिद्रा वनभुवः । ८ ॥ जहीहि गुरुगजितं वि. 

नहि दण्डया सत्तं परिभरम रानैवनं किमु गजेन्द्र गवोयते । यथा न किह केप्री गि- 
रिदरीषु निद्रां लनचिवर्ृच्छयति जुम्भया पुमग तावकीनं मनः ॥ ७९ ॥ रे चाच्ल्य- 
जपो परमाः श्नितनगाः कल्ठोटमाटाकृटामेतामम्बुधिगामिनीं व्यवसिताः स्ंगाहितुं वा 
कथ् | अत्रैवाच्छटदम्बनिभरमदार्वतः मरमावर्तितो यद्वाव रमातदं पुनरसौ यातो गन- 
ग्रामणीः ॥ ८० ॥ नीवरप्रसवा्मृष्टिकवरर्यो व्रतः शरवे पीतं येन परोजपत्रपुटके 
होमावदोपं पयः । तं पश्चान्मदमन्थराटिवटयम्यादृप्तगण्डं गजं सानन्दं ममयं च परयति 
मटर स्थितस्तापसः ॥ ८१ ॥ कर्णं चामरचारुकम्बुकटिकाः कण्ठे मणीनां गणाः पनिनदू- 
रकरः शिरःपरिषरे पाश्वानिकर शिङ्किणी । टव्यश्रत्रुपवाहनेन करिणा वेन मृपात्रि 
यिस्तत्कि भृषरधृदिधूमरतन्मान्यो न वन्यः करी ॥ ८९ ॥ परीतं यत्र दिम प्रयः कव- 
रिता यम्मिन्मृणाराङ्करास्तापातेन निमज्ज्य यत्र सरसो मध्ये विमुक्तः श्रमः । भिक्तस्मेव 
जलानि पङ्किटयतः पाथोजिनी मधरतो मृखान्युत्खनतः करीन्द्र मवता लजापि नो जा- 
यते || ८६ ॥ तापो नापगतम्तरेपा न च ठा धौता न धूली तनोन॒खच्छन्दमकारि क- 
न्दकवहः का नाम केटीकथा । द्रोत्धिप्तकरेण हन्त करिणाण्णष्टा न वा पिनी प्रा 
रन्धो मधुपेरकारणमहो श्चाङ्कारकोटाहटः ॥ ८४ ॥ नामूवन्मुवि यस्य कुत्रचिदपि स्पथा- 

१ वितरणम् ; (पक्षे) मदजलम्. २ उदर्कः; (पक्ष दठयोरमेदात्) जैः, ३ आक्रान्तः ४ स- 
गतिकः; (पक्ष) बद्धिमान्. ५ स्थातुम्. ^ शक्तुयात्. ७ गण्ड. ८ मननं कतुमिच्छोः. ५ शीः 
त्रम्. १० अद्कुरपात, ११ तणधान्यानि, 
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कराः कुडराः पिहेन्ापि न रद्धिता करिमपरं॑यस्योद्धता पद्धतिः । कष्टं सोऽपि कदर्ये 
करिविरः स्फारारषैः फेरैरापातारगभीरपङ्कपटलीममरोऽद् योयमः ॥ ८९ ॥ पादाघात. 
विघ्रूणिता वपुमती तराप्राकुलाः पक्षिणः पङ्कङ्कानि सररांपि गण्डकषणक्षोदक्षताः शासिनः। 
माप्येदं कतिपोतकेमिधिवशच्छादूरशून्ं वनं तत्तन्नाम छतं विशृहृरुतया वकं न यत्पा- 
यते ॥ ८६ ॥ आरामोऽयमनगेटेन बिना मप्र: प्तमग्रो मेलयन्तः संतहपरवधितमदो- 
दः किमुन्माद्यसि । मातङ्ग मतिवषमेव भवतो भावी निदाषज्वरस्तत्रापि परतिकारमहि 
सखे सभ्यक्समाोचितुम् ॥ ८७ ॥ कोपं वारि विोक्य वारणपते कि विस्मितेनास्यते प्रा 
यो भाजनमस्य संप्रति भवांस्तत्पीयतामादरात् । उन्मजच्छफरीपटिन्दल्टनापीनस्तनास्फा- 
लृनस्फारीमूतमहोभिनिमटजटा दृरेऽशरुना नमदा ॥ ८८ ॥ नो मन्ये टढबन्धनातक्षतमिदं 
नैवाङ्शाधातनं स्कन्धारोहणताउनात्परिमेवं नेवान्यदेशागमम् । चिन्तां मे जनयनित मे- 
तपति यथा स्पृला स्वयुथ्यान्वन पिहत्नितमीतभीरुकंटमा यास्यनिि कस्याश्रयम् 
॥ ८९ ॥ पत्युयत्पतितावरोपकवलग्ापेन वत्तिः कृता पीतं यच्च करावगाहकलुपं ततवी- 
तोषं पयः । प्राणान्पूवेतरं विहाय तदिदं पराप्तं करिण्या फलं यद्रन्धव्रणकातरस्य करिणः 
शिष्टं न दृष्टं मुखम् ॥ ९० ॥ क्रीडाकारि तडागवारिणि गतातङ्क न पड्करुहैवेह्यी काचन 
दा्ठकीतरुगतानाक्पिता हपेतः । नाक्षिष्टा करिणी करेण करिणा कामातुरेणामुना द 
छ्रामिर्विकटाननः रिव रिव व्यारोक्रि पञ्चाननः ॥ ९९ ॥ सान्द्रमोदवतीः स्वकीयव- 
तीः पद्करुहाणां ततीस्यक्ायं भ्रमरः करीन्द्र भवतामभ्याशमम्यागतः । एतचेतति सं- 
प्रधायं जगतीविख्यातदानेस्तथा युष्मामिः क्रियतां यथोपरमते हास्याय नास्यागमः ॥९२॥ 
त्यक्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती माता रेवोज्छरिता क्ताः सेदनिब्रद्बन्धुरधियम्तु 
स्योदया दन्तिनः । वछोमान्नु हस्तिनि मरतिदिनं बन्धाय दत्तं वपृस्वं दृरीक्रियते टु 
ठन्ति च शिरःपीठे कटोराङ्ककाः ॥ ९३ ॥ स्पधन्तां सुखमेव कँजरतया दिकः 
कुरा अआम्या वा वनवाभिनां मदनदमरक्निग्धगण्डम्धयाः । आः कालस्य वृतृहटं शुणु 

सखे मराचीनपाटीमनेः परायः स्िगधकपोटपादिरधमः कोरोऽपि संम्पधेत ॥ ९४ ॥ मय 
त्रत्य्रदटावदीकवलनैनौतोऽमि दोोपमा यच्छायाप्र कदरथितोऽमि न कदाप्यर्कदयुमिः 
ककशेः । घोराघानकिरातपञ्निपतने यैवारबाणायितं तन्मातङ्ग मदान्ध पाटयमि किति 
स्ध्याटवीपादपान् ॥ ९९ ॥ उर्णा नप दधाति नापि विषयो वाहम्य दौहस्यवा 
रतिनास्य महोदरस्य बहुशो घमः पैषटाच्रपि । हा कष्टं कथमम्य ष्ठरिखरे गोणी प- 
मारोप्यते को गरृह्माति कपदकरेरमुमिनि माम्धेगनो हम्यत ॥ ९६ ॥ घामत्रापं ग्रहाण 
त्यज करिकल्म मीनिवन्धं करिण्याः पारम्रन्थिव्रणानामविरटमधुना दहि पङ्कानुखेपम् । 

ृरीमूतास्तेवते शतरवरवधूविभ्रमोडान्तदस्या रेवातीरोपकण्टच्युतकुमुमरजोषूमरा विन्ध्य- 
१ पिक्क्रियते- २ हतप्रयतनः, ३ पात्रम्. ४ शत्रल्री. ५ करि्तावक्राः. ६ धान्यत्वरिभिः. 

8, 
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पादाः ॥ ९७ ॥ यूथान्यमरेगतानि प्रबबलमृतो बद्धवैरा मगर ,मूखादारष्यमाणाः 
पपदि तटरुहो मरुहा निष्पतन्ति । दृष्ट हृष्यन्ति हन्त प्रतिदिनमलिला मिद्ठपछया 
अपरा हस्ताटम्बाय केषां कठ्यतु वदनं पङ्कममरः करीन्द्रः ॥ ९८ ॥ 

गरगः ॥ इह कि कुरङ्गावक केद्रि कटममञजरी जपति । वृणधन्वा वृणवाणस्तृणघपितः 
कपटपुरुषोऽयम् ॥ ९९ ॥ तृणमुखमपि न सनृ लां यजन्ति है हरिण वैरिणः शवराः । 
यरामैव जीवितमिदं लन योजितशुङ्गपङ्मः ॥ १०० ॥ विद्धा मृगी व्याधरिदीमुखेन 
मृगस्तु तत्कातरवीक्षितेन । विहाय देहं विगतव्यथेका परस्य जीवावधिराधिरपरत् 
॥ १०१॥ कति कति न मदोद्धताश्चरनिि भरतिरिखरं प्रतिकाननं कुरङ्गाः । कचिदपि 
पुनरु्तमा मृगाम्ते मदयति यन्मद एव मेदिनीशान् ॥ १०२ ॥ अयि रवर्ग तंपोवनवि- 
भ्रमादुपगतासि किरातपुरीमिमाम् । इह न परयति दारय मारय ग्रस पिवेति शुकानपि 
जरतः ॥ {०३ ॥ आयि कर्धि तुरङ्गमविक्रमे लयज वनं जवनं गमनं कुरु । इह वने 
विचरन्ति हि नायकाः पुरभिरोहितलोरितपायकाः ॥ १५४ ॥ सेयं स्यटी वनतृणाङ्कर- 
जालमेतत्तेयं मृगीति हदि जातमुदः कुरङ्गः । नैवं तु वेत्ति यदिहान्तरितो लताभिरायाति 
सलितकटोरश्षरः किरातः ॥ १०९ ॥ रोरमन्थमारचय मन्धरमेय निद्रां मुच श्रमं तदनु 
संचर रे यथेच्छम् । दरे स पामरजनो मुनयः किते निष्कारणं हरिणपोत बिभेषि क- 
स्मात् ॥ १०६ ॥ णीगणेषु गुरुगवेनिमीदिताक्षः कि रृष्णसार खदु सेटि कान- 
नेऽस्मिन् । सरीमामिमां कल्य भिन्नकरीन्द्रकुम्भमुक्तामयीं हरिविहारवपुधरायाः ॥ १०७ ॥ 
कस्तृरिकां हरिण मुञ्च वनोपकण्ठं मा सोरमेण ककुभः सुरभीकुरुप्व । आस्तां यशो नु 
किरातराराभिधातात्रातापि हन्त भविता भवतो दुरापः ॥ १०८ ॥ द्रुततरमितो गच्छ 
माणैः कुरङ्ग वियुज्यसे किमिति वटितगरीवं स्थिता मृहमुहुरीक्षपरे । विदधति हतन्याधानां < `®. *& 

ते मनागपि नाद्रतां कठिनमनप्रामेषामेते विद्योकितविभ्रमा;ः ॥ १०९ ॥ स्यटीनां द- 
गथानामुपरि मूृगतृप्णामुपपरसतृपातैः सरारङ्खो विरमति न सित्नेऽपि मनसि । अनजानान- 
स्त्वं न सर मृगयतेऽन्यत्र सरघीममृमो प्रत्याशा न च फटति विघ्रं च कुरूते ॥ ११० ॥ 
पुरो रेवापारे गिरिरतिदृरारोदरिखरो धनुप्पाणिः पश्राच्छव्रनिकरो धावति पुनः । सरः 
सव्येऽप्म्ये दवदहनदाहम्यतिकरो कर यामः कि कुर्मो हरिणशिशुरेवं विलपति ॥ १११॥ 
अग्रे व्याधः करष्टतशरः पाश्वतो जाटमादलम षे विदहति नितरां संनिधौ श्रीरमेयाः | 
एणी गमीदटप्तगमना बालके रुद्धपादा चिन्ताविष्टा वदति हि मूगंकि करोमि क यामि 
॥ ११२ ॥ सरोरभ्येण च्रिभृवनमनोहारिणा काननेऽसिन्सत्कस्तूरीहरिण भवता बापितो 
दिग्विभागः । तस्थैतत्ते फलमुपगतं पूत्रिमिषटन्धकानां विद्धः प्राणांस्यनि न गुणः श्र 

व क 

१ दरिणि. २ तपोवनभ्रान्त्या. ३ चवितस्य पुनशवणम्. ४ हरिणीरंधेषु. ५ जानीदि. ^ सिंह- 
िदारस्यानस्य, ० श्वानः, 

=. 
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यते नि्ृणेषु ॥ ११६ ॥ अ्पायापरजटेन यत्र पतनं रच्छेण यत्रो्नतिद्धीरे वेतररतावि 
तानगहने कष्टः प्रवेशक्रमः । हे सारङ्ग मनोरमा वनमवस्यक्ला विरोषाथिना कि 
भृशत्कटकस्थितिव्यपस्रनिना ग्यथं खुराः शातिताः ॥ ११५ ॥ सारङ्गो न लता- 
हेषु रमते नो पांशु भृतटे नो रम्या वनोपकण्ठहरितच्छायाप्ठ सीताखपि । तमि- 
वायतलोचनामनुदिनं ध्यायन्मुहुः प्रेयसीं रेलेनद्रोदरकन्दराप्ु गतधीः शङ्गावरेषः स्थितः 
॥ ११९ ॥ आः कष्टं वनवाप्तपताम्यकृतया सिद्धाश्रमश्रद्टया पष्ठी बालकुरङ्ग संप्रति क 
भराप्तोऽप्नि मृलयोमुंखम् । यत्रानिककुरङ्कोरिकदनक्री ओेमछ्छोरितसखरोतोभिः परिपृरय- 
न्ति परिखामृडामराः पामराः ॥ {१६ ॥ खच्छन्दं हरिणेन या विहरता दैवात्ममामा- 
दिता मङ्मस्नुतद्ग्धविन्दुमधुरा शारेनवा मञ्जरी । निःश्वाप्रानव्दग्धकोमलत्रणपरष्या- 
पितान्तव्यैथस्तामेव प्रतिवाप्रं मुनिरिव ध्यायन्वने शुप्यति ॥ ११७ ॥ लक्तं जन्मवनं 
तृणाङ्करवती मतव मुक्ता स्थली विश्रान्तिस्थितिरेतवो न गणिता बन्धूपमाः पादपाः | ब 
ापल्यवियोगकातरमृखीं त्यक्ता्थमर्गे मरगी मृग्यन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मय 
नि मम् ॥ ११८ ॥ यद्वत्र मुहुरीक्षसे न धनिनां वरूप न चादरन्ृपा नेषां गवैगिरः शुणो- 
षिन च तास्मरलाक्षया धावसि । कले बारत्रणानि प्रादि परं निद्रासि निद्रागमे तन्मे 
महि कुरङ्ग कुत्र भवता करि नाम तत्त तपः ॥ ११९ ॥ नात्र व्याधश्षराः पतन्ति परितो 
नैवात्र दावानटो नाप्युच्चावचमीतिरम्ति कुहचित्नो वागुरा भङ्गराः । पयालौर्य कुरङ्गकेण 
विहितो नक्षत्रनाथाश्रयो नो जानाति यदत्र दाम्यति तरिधिः स्वमानुदन्तव्रणम् ॥ १९० ॥ 
ग्योमार्थे ज्वलितो रविः कवलितं दाव्रानटः काननं धृम्यामिनं दिशः स्फुरनि परितः 
पन्थाः शिादन्तुरः । इत्थं छोहितसिक्तसक्रणि यथाप्राणं मृगे धावति व्याधेनापि शरामने 
करुणया नारोपितिः सायकः ॥ १२१ ॥ मुकवा भव्यत्रणानि नव्यसरिान्यापीय वापीत 
लान्निःराङ्ख परिशील्य रीतटतरून्रोमन्थमस्यस्यति । या संवाद्य ममी प्रगादनमृखप्राप्ता 
रिश रोचते तद्धा बहुधा विपद्धिरचने बीजानि नपिक्षते ॥ १२२ ॥ परशशुण्णखुरम्य बाण- 
पतनपव्यक्तरक्तच्छटाछ्नाङ्गस्य दवात्रिराहविकटस्यापेदुषोऽप्याश्रमप् । पिगरैवं विषमा मू- 
गस्य दिवपताः सर्वानुकस्पामयो मा भेषीरिति मापणेऽपि यदमृद्याचैयमोाऽये मृनिः ॥ {२६॥ 

करभः ॥ वपुविषमसंस्थानं कणेज्वरकरो रवः । करमरस्याशुगत्येव रिता दापमंहति 
॥ १२४ ॥ दासेरको रसल्येष युक्तं मारेऽधिराहति । उत्तायमाणोऽपि पुनयत्तत्र ज्रिमु कु 

मेहे ॥ १२५ ॥ तुम्यं दाध्तर दाप्रीयं बदरी यद्वि रोचते । एतावता हि त द्राक्षा न साक्षा- 
दमृतपरिया ॥ १२६ ॥ हुःमापमम्बु पवनः परूपोऽतितापी छायागता न तरवः फल्मार्- 
नम्राः | इत्थं मते करम वच्मि भवन्तमुचचैः का संगतिः खु मरौ रमणीयतायाः ॥ 
॥ १२७ ॥ अस्याननस्य मवतः खलु कोटिरेषा कण्टारिका यदि भवेदविशीणपणा 
` १ मिथ्या, र श्रुधासमये, ३ उदरस्य. अश्ीघ्रगमनेन, ॥ 
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योग्याः कथं करम कल्पतरोैतायास्ते पवा विमविद्रुमभङ्गभानः ॥ १२८ ॥ हसं 

वपन च विोचनहारि रूपं न श्रोत्रयोः पुखदमारयितं कदापि । इत्थं न पतु 
तव फिचिदिदं च पाध तच्छे रतिः करम कष्टफिनि ह्मे यत् ॥ १२९ ॥ कमुद- 
शबरैः फुषाम्मोजैः सरोभिरलंठतां मरकतमणिस्यामां रप्परविहाय वनस्थलीम् । स्म- 
रति करभो यदक्ाणां चरन्मरुषन्वनां प्रिचयरतिः सा दवारा न सा गुणवैरिता ॥ 
॥ १६० ॥ करभदयिते योऽपो पीरटस्वया मधृटृन्धया व्यपगतघनच्छायस्क्तो 
न पतादरमीकषितः । चलकिलयः सोऽपीदानीं प्ररूढनवाङ्करः करमदयिताद्दैरन्यैः पुसं 
परिमृज्यते ॥ १३१ ॥ करभदायिते यत्तत्पीतं मुदुटभमेकदा मधु वनगतं तस्यालामे 
विरोषि किमुत्सुका । कुरु परिचितैः पीटोः पूतरेति मरूगोचनगति सकले कस्या- 
वातिः सुखस्य निरन्तरा ॥ १३२ ॥ यसिन्रचैपिषमगहनान्तगेता खादुवह्टी खेच्छं 
भुक्ता सरितिगटेनात्मचेतोनुटग्रा । तत्तारुण्यं करभ गलितं कुत्र ते प्रागिलाप्ता य- 
त्ाधीनं यदपि सुह्मं तेन तुष्टि विधेहि ॥ १६६ ॥ चिन्तां मृश्च गृहाण पछ्छवमिदं 
षस्य शास्य वा गाङ्गस्यास्य नटस्य चन्द्रवपुपो गण्डूषमेकं पिव । जीवन्दरक्ष्यपि ताः 
पुनः करभ हे दापरकीया भवो रम्याः पीटुामीकरीरनदरीकूजत्कपोताकुलः ॥ १६४ ॥ 
यस्यापीन्नवरील्पत्रबद्रभ्रापस्रोऽपि संतुष्टये दीषीष्वन्यनुगम्यते न पदवी यस्य स्वयुश्येरपि । 
सोऽयं संमति याति बालकरभः क्षीणोद्यमः क्षामतां मन्ये नूनमनेन दैवहतकेनाखारितं तन्म- 
धु ॥ १३९ ॥ परटूनां फलवत्कषायमधुरं रोमन्थयिल्वा मरौ शाखाग्रं यदखादि चार् कर- 
भीवक्रा्पितं परमतः । तत्समा करमेण खेदविधुरं दीधे तथा एूत्छृतं प्राणानाममभवत्तदेव 
सहसा प्रस्थानतूरयं यथा ॥ १६६ ॥ यम्याः संश्ृतमाटवाखवटयं भृपाशङ्गारिणीमुङ्गारो- 
द्रविप्ररम्भविधुरेनैरिः मुधाबन्धुमिः । तामेतां मृदुटमवाटलद्ितां दराक्षालतामारटनुद्रीवः भर 
कदटीकृताधेदशनो दापिरकः छन्तति ॥ १६७ ॥ 

रासभः ॥ रेरे रसम वसखभारवहनात्कुम्रासमश्चापि कि राजाश्वावसथं प्रयाहि चण- 
काम्यूषान्पुखं भक्षय । सवान्पुच्छवतो हया दृति वदन्यत्राधिकारे स्थिता राजा तैरुपदिष्ट- 
मेव मनुते परलयं तटस्थाः परे ॥ १३८ ॥ 

टृषभः ॥ नास्य मारग्रहे शक्तिने च वाहगुणः क्रचित् । देवागारे बरीवर्दस्तथाप्यश्चा- 
ति भोजनम् ॥ १६९ ॥ गुणानामेव दौरात्म्यादुरि धुर्यो नियुज्यते | अप्रनातकिणस्कन्धः 
मुखं खपिति गोगडिः ॥ १४०॥ जास्मो गुरुः सुपृषटो वामेतरचरणमेद उपदेशः। स्याति- 
गणधवल इति भ्रमति सुसं दृषभ रथ्याप् ॥ १४१ ॥ अनपि सीदति स्कतवत्मनि मचुर- 
मारमरक्षपितोक्षके | गुरुभरोद्धरणोदुरकन्धरं स्मरति सारथिरेष धुरंधरम् ॥ १४२ ॥ 

+न ~~~ ~--~-- ~^ 

१ बारत्णः,ः > पीट्रक्षःः ३ पचः. ४ गर्दभ. ५ अश्वश्ााम्, ६ अपक््वणकान्, 
५ उदासीनाः, £ रक्टे, « वाटुकामयमारगे, 



[०९ स्थधरान्योक्तयः । ३७१ 

एतानि बारधवल प्रविहाय कारमं गोषठाङ्गणे तरलतणकचेष्टितानि । स्कन्धं निरेहि पररि पु- 
वधुरीणमुकते नेतम्यतामुपगतोऽप्ति तवैव भारः ॥ १४६ ॥ गुरुनीयं भारः कचिदपि न 
न्थाः स्थपुटितो न ते कुण्ठा शक्तिवंहनमपि तेऽङ्गे न विकटम् | इह लङ्ग नान्यस्तव गुण- 

समानस्तदधुना धरुनानेन स्कन्धं धव किमु मुक्तः पथि भरः ॥ १४४ ॥ मर्गे कर्ईमदर्ममे 
जटमृते गीतीशतेराकुटे सिन्ने शाकटिके भरेऽतिविषमे दरं गते रोधपि । शब्देनैतदहं ब- 
वीमि महता रुचोच्छरितां तर्जनीमीदक्षे विषमे विहाय धवलं वोद क्षमः को धरम् ॥१४९॥ 
दन्ताः सप्त चहं विषाणयुगलं पृच्छा्लः कबुरः कुक्िश्रन््रकरितो वपुः कुमुितं संभूत 
चेष्टितम् । अस्िन्दुष्टवृषे मृषा मितगुणम्रामानमिन्नात्मनो मामीणस्य तथापि चेतति चिरं 
रयघ्रमः स्फूनति ॥ १४६ ॥ केषांविद्धवाश्चिरं निवक्िताश्चितते परेषां पृननीलो वा कपि- 
लोऽथवा वरदृषो रक्तोऽथवा मेचकः । अआमीणेरवधीरितोऽपि शिधिरस्कन्धोऽप्यनुचैःश्रवाः 
लाने मे परतन्ततुन्दिरतनुजीगरय॑यं कवुरः ॥ १४७ ॥ न ध्वानं कुरुपे न यापि विकर 
नोचैवहस्याननं दपौननोिखसि सिति खुरपुर्नावज्ञया वीक्षे । कितु तं वपुधातैकधवलः 
स्कन्धापिरूढे मरे वीराण्युच्चतदीवि्ङ्कविषमाण्युलङ्कयन््षीयमे ॥ १४८ ॥ यम्यादौ 
तरनमण्डनस्य वहतो गुरौ धुरं धेयेतो धौरेैः प्रगृणीत न युगपत्छन्धः समसौरि । 
तस्यैवं शथकम्बरस्य धवरस्योत्थापने सांप्रतं द्ङेऽतेव जरावप्रादिततनेर्गोः पृण्यम्- 
द्ोप्यते ॥ १४९ ॥ 

कपिः ॥ हारं वक्षमि केनापि दत्तमज्ञेन मकेटः | ेटि जिति मंक्षिप्य करोत्युन्नत- 
माननम् ॥ १५० ॥ कपिरपि च कापिशायनमदमत्तो वृध्िकेन पदष्टः) अपिच पिशा- 
चग्रस्तः कि वमो वैकृतं तस्य ॥ {९१ ॥ वृक्षन्दोरनमद्यते कर नु गनं नमे खमृभस्य 
वा यृकान्वेषणरोपपौस्यवहटाश्र्टा मुमरोत्थाः कर ताः । क्रारण्ये फटपृणगहकुह्रस्यान्येषु 

ता भीषिका भीतः संप्रति करिकाद्रटवनहयाटः कपे दृत्यमि ॥ १५२ ॥ 

वराहः ॥ सवेरोकपरितोपकारिणि खधरनीवरिमलवारिणि स्थिते । पतिगन्धवति पल्वलो- 
दके सूकरः मुखमतीव मन्यत ॥ १९६.॥ आकण्यं गर्नितरवं घनगजतुल्यं पिस्य 
यान्ति वनमन्यदिभा भयात: । तत्रैव पौरुषनिधिः खक्रटेन सा दरपोदिर वसति वीतमयो 
वराहः ॥ १५४ ॥ 

(आदिवराहः) ॥ निष्कन्दामरविन्िनीं स्थपुथितीदेशां कमेसस्थर्यी नम्बाह्मविटमम्बु 
करमितरा सृते वराही सुतान् । दंषटरायां मख्याणवोबिमलिैराछ्ावितायामियं यस्या एव 
शिशोः स्थिता विपदि मूः सा पोत्रिणीं पुत्रिणी ॥ १५९ ॥ 

१ श्रभ्रम्. २ शक्रटस्लामिनि, ३ नगरे. ४ दगन्यवन्ति. ५ अलजटाश्नयोदफे, ६ विपनो- 
नतदेशाम्, ७ कन्द्विशेषवतीम्, ८ पडू. 

१ ~ म~ <~ ----- ~~~ मयकि कमभि ०५२८०१४०-५०५. ५०५००००० 
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शवा ॥ पिव पयः प्रसर ितिपान्तिकं कषय कांचन काञ्चनशुहकाम् । इदमवद्यतमं हि 

यदीहपे मषक प्रमति केपरिणस्तुखाम् ॥ १९६ ॥ 
दरशचिकः ॥ विषमारसहसरेण गर्व नायाति वाुकगिः । वृश्चिको बिन्दुमत्रेण उर्ध्वं वह्- 

ति कण्टकम् ॥ १९५७ ॥ 

भेकः ॥ दिव्यं चृतरसं पीला गवं नो याति कोटः । पीत्वा कमपानीयं भको रट- 
रययते ॥ १९८ ॥ गङ्गादीनां सकटपतरितां माप्य तोयं समुद्रः किचिद्रवीं न भवति वषु- 
दिव्यरत्नाकरोऽपि । एको भेकः परममुदितः प्राप्य गोष्पादनीरं को मे को मे रटति बहुधा 
स्पधया विश्वमुचैः ॥ १९९ ॥ 

जम्बुकः ॥ उदस्योवैः पुच्छं शिरति निहितं जीणेजण्टिं यद्च्छन्यापन्नद्िपपिशितले- 
राः कवलिताः । गृहागते शुन्ये सुचिरमुषितं जम्बुक से किमेतस्मिन्कुर्मो यदि न गतः 
सिहप्मताम् ॥ १६० ॥ 

सर्पः ॥ तावर्जन्ति मण्डुकाः कृपमाभ्रिल निभयाः । यव्करिकराकारः छष्णपर्पो 
न विद्यते ॥ १६१ ॥ यसम ददाति विवरं मृमिः एूत्कारमात्रमीतेव । आशीविषः पर दैवा- 
डो$वकरण्डे स्थिति सहते ॥ १६२ ॥ मौटौ सन्मणयो गृहं गिरिगृहा त्यागः किधत्मत- 
चो निय॑त्नोपनतैश्च ईत्तिरनिरेरेकत्रचर्येटशी । अन्यत्रामूजुवतमेता दविरेमना वक्रे विषं वी- 
षणं सवोमङ्कलमूचकं कथय मो मोगिन्सते कि न्विदम् ॥ १६६ ॥ 

(रोषः) ॥ अनेके फणिनः परति भेकमक्षणतत्पराः । एक एव हि दोषोऽयं घरणीधरण- 
लमः ॥ १६४ ॥ युक्तोऽपि भुवनमारे मा वक्रां वितनु कन्धरां रेष । चय्येकस्मिन्दुःखिनि 
सुखितानि भवन्त भुवनानि ॥ ६६५ ॥ 

~~~ ~~ च न 

जटचरान्योक्तयः । 
परःस्यः ॥ क्षारं वरि न विनतं न गणिताः कराश्च नक्रादयश्चश्चह्वीचिकदम्बडम्बर- 

मिटश्राप्ोऽपि दृरीरृतः | मध्येऽम्भोनिभि मत्स्यरङ्क भवता ्रम्पः कृतो टीटया संपत्तिमेक- 
राज॑नं विपदिह प्राणप्रयाणावमिः ॥ १ ॥ 

(रोहितः) ॥ अगाधजपेचारी न मर्वे याति रोहितः । अङ्कष्ठोदकमात्रेण हफरी फुष- 
रायते ॥ २॥ 

(राघवः) ॥ यसिमिनेहति सतः परिचलत्कष्ोटकोटादृ्े्मन्याद्रिभ्रमणभ्रमं हदि हरि- 
दन्तावहाः पेदिरे । परोऽयं तुङ्गतिमिगिलाङ्गकवटीकारक्रियाकोविदः कोडे क्रीडतु कस्य के- 
िकलहलयक्ताणवो राघवः ॥ ६ ॥ 

~~न अ 

१ सपः. २ गाशडिक्रकरण्डे. ३ आत्मभोगकश्ुक्स्य. ४ वर्तनम्, ५ वेक्रमागैता, ९ द्विरत्र- 
ता रना, रषनाद्रयमियर्थः, । 
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कूमैः ॥ अमति, गिरिराट् ठे गर्मत्युपर्यति सागरो दहति बिततत्वाहाजाो जगन्ति 
विषानल; । पर तु विनिहितग्रीवाकाण्डः कटाहकुटोदरे लमिति भगवानकू्मो निद्रामरालप- 
रोचनः ॥ ४ ॥ पूत्रिण्यः कति नात्र सन्ति भुवनेऽभवन्कियन्योऽथवा सौमाग्येकमठी त. 
यादिकमदी सखीषु परशंसास्पदम् } मग्रे भोगिनि भङ्गेषु कंरिषु भ्रषटोतप्रे दंष्िणि क्षोणी 
साहसिकाग्रणीस्तुर्यितुं जागतं यस्याः सुतः ॥ ९ ॥ 

वृक्षान्योक्तयः । 
अहो एषां वरं जन्म सवमराण्युपजीवनप् । धन्या महीरुहा येभ्यो निराक्षा यासि ना- 

धिनः ॥ १ ॥ पत्रपुप्पफलच्छायामृलवल्कल्दारुमिः । गन्धनियपमस्मास्थितोकमैः कामा- 
निितम्वते ॥ २ ॥ मरतयम्रः पत्रनिनयेस्तर्यैरेव शोभितः । जहाति जीणास्तानेव किवा 
चित्रं कुजन्मनः ॥ ३ ॥ ऋयामन्यस्य कुर्वन तिष्ठनि स्यमातपे । फलान्यपि परार्थाय 

वृक्षाः सत्पुरुषा इव ॥ ४ ॥ परोपमपेणानन्तचिन्तानटगरिसाशतैः । अचृम्बितान्तःकरणाः 
साधर जीवन्ति पादपाः ॥ ५ ॥ मुखेन गरर मुचन्मूटे वप्रति चेत्फणी । फरमंदोर्हगुरुणा 
तरुणा किं प्रयोजनम् ॥ ९ ॥ शाखारातचितवियतः मन्ति कियन्तो न कानने तरवः। 
परिमटभरमिल्ददिकूटदलितदटाः राखिनो विरखाः ॥ ७ ॥ तीव्रो निदाघप्रमयो बहुप- 
थिकजनश्च मारवः पन्थाः । मभेस्थिततरुरेकः कियतां संतापमपहरति ॥ ८ ॥ हिमममयो 
पनवहिजेवनः पवनस्तटिछ्ठताविभवः । हन्त सहन्ते यावत्तावद्रम कुरु परोपरृतिम् ॥ ९ ॥ 
जध्वन्यध्वनि तरवः पथि पथि पथिकैरुपास्यते छाया । त्रिरटः म कोऽपि विटपी यमध्वगो 
गृहगतः स्मरति ॥ १० ॥ कशिन्नवं पद्छवमादधाति कश्चित्रमूनानि फलानि कश्चित् । परं 
कर्ाटेऽस्य निदाघ्रकाटे मृटे न दाता सचिट्स्य कथित् ॥ १६५॥ व्यागुज्नन्मपुकरपुञ्जम- 

सुगीतान्याकण्ये श्रुतिमदनाह्ययातिरेकात् । आमूमीतटनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽप्मिन्नव- 
निरुहां कुटम्बकानि ॥ १२ ॥ मुक्तानि यस्तव फलानि पचेधिमानि क्रोडस्थितैरहह वीत- 
भयैः प्रृप्तम् । ते पक्षिणो जल्येण विदृप्यमाणं प्यनित पादेप भवन्तममी तटस्थाः 
॥ १३ ॥ धत्ते मरं कुपुमपत्रफटावटीनां घमेन्यथां वहति शीततां स्नं च । यो देः 
मर्षयति चान्यमुखम्य हेतोस्तस्मे वदान्यगुसे तसे नमम्ने ॥ १४ ॥ इहोचाने पंपरवहह 
परिशिष्टाः क्रमवशादमी वल्मीकास्ते मुजगकुलटील्मवसतयः | गताम्तं विस्तीणस्तवबकभर. 
सौरम्यलदरी्रीतम्योमानः मैकृतिगुरवः केऽपि तरवः ॥ १९ ॥ विपन्नं पदविन्या मृतम- 
निमिषैयोतमरिमिः खगैरप्यदधीनं रथचरणहंसपरमृतिमिः । दशां दीनां नीत सरसि विषमभ्री 

-प्मदिकतैः कुटीनत्वादाम्ते तटरुहतरः कोऽपि तदपि ॥ १६ ॥ दयं बाणा वष्ठी मृदुकिसलयं 
---- ~~~ + न ~ व) 

१ दिग्गजेषु. २ नृतन॑ः, ३ कुः पृथ्वी तस्या जन्म यस्य; (क्ष) कुत्सित जन्म यस्य. ऽ समूह 

५ मरदेश्यवन्धी, ६ पक्रानि, ४ दानज्ञीण्टानां गुवे, ८ व्याप्तमू, म स्वमावतो महान्तः, 
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तापविलयं घनच्छायं क्षारं नवमतिविशालं परिगता । परं तस्याम्यान्तग्रररवभस्मीरृतवनं 
भुजं परोत्त्गं कथमिव वराकी कलयतु ॥१७॥ कि जातोऽपि चतुष्पथे धनतरं छन्नोऽपि किं 
छायया चन्नशचेत्फटितोऽपि कि फलमेैराघ्योऽपि कि संनतः । हे सदृक्ष सहख पमति सपे 
शाखारिखाकर्षणक्षोभामोटनभञ्जनानि जनतः सैव दुश्चे्ििः ॥ १८ ॥ छायासुप्तमृगः 
दाकृन्तनिवहैविप्वजिट्पतच्छदः कीटेरादृतकोटरः कपिकुटैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । विश्रभ्धं 
मधुपेनिषीतकरपुमः ष्यः प एकस्तस्यत्रा्गीरृतपतसं वभे मद्ापदोऽन्ये दमाः ॥ १९॥ 
मृक्तं खादफलं छतं च शयनं शाखामरजेः पह्छैस्वच्छायापरिशीतटं सुप्चिं पीतं 
व्यपेतश्रमेः । विश्रान्ताः सुचिरं परं सुमनसः भीतिः किमत्रोच्यते लं सनमारगतस्वंयं च 
पथिका यामः पुनददौनम् ॥ २० ॥ पान्धाधार इति दिजाश्रय इति श्छ्यस्तदूणामिति 
स्निच्छाय हति मियो दश इति स्थानं गुणानामिति । पर्यालोच्य महातरो तव धनच्छा- 

यां वय॑पंश्चिताम्तचत्कोटरवापिनो दधिरसना द्रीकरिप्यनिि नः ॥ २१ ॥ मं स्थू- 
मतीव बन्धनटदं शाखाः दातं मांडा वामो दुर्गमहीधरे तरुपते कुत्रास्ति भीतिस्तव । 
एकः कितु मनागयं जनयति स्वान्ते ममाधिज्वरं ज्वादाटीवलयीभवन्नकरुणो दावानछो 
घस्मरः ॥ २२९ ॥ ये पृवं परिपालिताः फलमरच्छायादिमिः प्राणिनो विश्रामद्रम कथ्यतां 
तव विपत्कले कर ते साप्रतम् । एताः संगतिमात्रकल्ितपुरस्कारास्तु धन्यास्वचो यापा 
रदनमन्तरेण पतितो नायं कुटारस्वयि ॥ २३ ॥ वृद्धस्य तरोमेनोरथशतैराशावता माथि- 
ता नातोऽपरो सरसपरकामफल्दः सवाश्रितोपाश्रयः । नानदेशप्तमागतैरविदिेराक्रान्तमन्धेः 
सगेस्तं रन्धावपरोऽपि इृद्धशकृनिषरे स्थितो वीक्षते ॥ २४ ॥ छायाभिः परथमं ततस्त 
कुसुमे: पश्चात्फटैः स्वामिः प्रीणात्येव तरुः पथीति पथिकैः श्रानैः सुखं स्थीयते । को 
जानाति यदत्र कोटरगतः प्रतयग्रहालाहटञ्वाटानाटकराटवक्रकरुहरः ष्णः फणी वैते 
॥ २९ ॥ आमोदेमरुतो मृगः किमटयोकनस्वचा तापपराः पुपपैः षट्चरणाः फरैः शकु- 
नयो घमादिताश्छायया । खन्धेगन्धगजास्वथेव विहिताः सर्वे छताथामस्ततस्तं विश्वोपठ- 
तिक्षमोऽपिं भवता भग्रापदोऽन्ये द्रुमाः ॥ २६॥ रोरम्धेनिमितं गृहं विघटितं धुमाकृकै 
कोकिडेमीयृरेश्चलितं पुरेव रभसा कीरैरीरेगतम् । एकेनापि मपछेन तरुणा दावानरो- 
पञ्वः सोढः का न विपर्मु पञ्ति जनो मृघ्रापि यो सल्तिः ॥ २७ ॥ एकस्वं मर- 
मृररेनद्र विततैः शाखाशतेरद्ितः पष््यत्पुप्यफलान्वितरमरदितैर्जव्याः सहसवं समाः। अ- 
श्रान्तं श्रमरूग्णपान्थननतासवाथनिवोहणं कस्तां साचिकमन्तरेण भवने निर्माति धमी 
रयः ॥ २८ ॥ धत्से मृधेनि दुःसहा दिनमणेरदामधामच्छयरूयामिः पथिकाच्निदा- 
घमधितान्पुप्णापि पुष्पैः फेः । धेयं मुसि नैव येन भवता शाखा पविस्तारिता तेना- 
शाम वनस्पतं तव यषशस्तामः समुज्जृम्भते ॥ २९ ॥ तीत्रोऽयं नितरां निदाघपमय 

~ ~ ~~~ ~ ^~ 

सपौः; (पक्षे) प्िषनाः. २ पृष्ट 



(भ०५ ृक्ान्योक्तयः | १७७ 

प्रोधत्मचण्डयुतिमरगो मारव एप तत्र पथिकाः संचारिणः कोशः | तेषां कश्चिदिहा- 
श्रयस्तस्वरो दैवेन संपादितः सोऽप्येकः सुदती करोतु कियतां संतापनिर्वापणम् ॥ ६० ॥ 

कर्पटुमः॥ कल्पद्रमोऽपि कठेन मवे्यदि फटपमरदः । को विशेषस्तदा तस्य वन्धेरन्यै- 
मेहीरुरैः ॥ २१ ॥ न मया रचितं तवाल्वारं पयप्रा वा विहितस्तवाभिपेकः । अथि क- 
स्पतरो परोपकारे भवतो विश्वविरक्षणः प्रकारः ॥ ३२ ॥ क्रि नद्रुमा जगति जाति 
रक्षसंख्यास्तुस्योपनीतपिककाकरफटोपभोगाः । धन्यस्तु कद्पविःपी फटपं्रदानं कु. 
नप्देव विबुधानमरतैकटृत्तीन् ॥ ३६ ॥ सण: स्वन्धपरिग्रहो मरफौरहासिताः पा 
मुक्ताभिः स्तवकश्रियो मधुचिहां वरन्दानि नीखोत्परेः । संकस्पानुविधायि यम्य फनितं 
कस्तस्य धत्ते तृटां भिग्नातु द्रमसकथाप्र यदयं कल्पद्रमोऽपि द्रमः ॥ ३४ ॥ दार्यं 
भुवनत्रयेऽपि विदितं म॑ृतिरम्भोनिगरीमो नन्दनकानने प्रिमटो गीर्वाणनेतोहरः । 
एवं दातृगृणोत्करः सुरतरोः सर्वोऽपि टोकोत्तरः स्याद्धिप्रवराभितापेणपिधातरेफो 
कितरिको यदि॥३५९॥ न दारि हिरदावटी न परितो वानायुजश्रेणयः किवा शौकिकमौ- 
्तकभृगदशां तारा न हारावरिः | हे कप्यद्रुम दूरनोऽम्तु मवतः सेवामवं वेभवं तृप्यामि 
तयि तावतापि यदिन स्मेरा भवनि दषः ॥६६९॥ जन्मामृददभौ तरिर सहजता 
न्दारफेवन्यता तत्तत्कामफडाय हक्तिरतुया यम्याम्ति वस्यानिरप् । विश्रामाय भिगय 

कस्पलतिका भृयोऽयमाटम्ते कम्चां स्तोतुमपि क्षमोऽम्ति तदम चं जल्प कल्यद्रम ॥३५॥ 

पारिजातः ॥ पारिजातेतरं यवन्न टेन मधूत्रतः | म्रमणं तदेवास्य कुं कुमे 
तरो तरौ ॥ ६८ ॥ परिमटपुरमितनममो वहवः कनकाद्विपरिमरे तरवः । तदपि पुगणां 
चेतसि निवपितमिव पारिजातेन ॥ ३९. ॥ 

चन्दनः ॥ सन्यव दिविताकाशा महीयांमो महीरुहः । तथापि जननाचित्तानन्दनश्च- 
न्दनद्रुमः ॥ ४० ॥ यद्यपि चन्दनव्िटपी विधिना फटकुपूम्तानता विहितः । निनवपुष॑व 
परेषां तथापि संतापमपहरति ॥ ४६ ॥ अयि मटयज महिमायं कस्य गिरामस्तु विषयम्नं | 
उद्विरतो यद्वरं फणिनः पृप्णामि परिमद्रारेः ॥ ४२९ ॥ पाटीर तव प॑टीयान्कः परिपा 
मिमामुरीकतेम् । यत्विपतामपि दणां पिष्टऽपि तनापि परिमटः पृष्टम् ॥ ४६ ॥ यस्त्वं 
गुणगणवानपि सतां  द्विजिदैरमेग्यतां नीतः । तानपि वहि पटीरन शि कथयामम्त्वदी- 

यमोच्नत्यम् ।॥ ४४ ॥ जनकः मानुविशेपो जातिः काष्ठं मृनेगमेः सङः । खमृणरेव पटीरन 
यातोऽसि तथापि महिमानम् ॥ ४९ ॥ मलं भुनगंः रिखरं छ्गैः शाखा विहगैः करषु- 
मानि गङ्खैः । नास्सेव तचन्दनपादपम्य यत्नाश्नितं समरः समन्तात ॥ ४६ ॥ 

तत न न ^ = च त न ०१५८१५१ ~~~ -~-----~------~-~-----~- ~ ~~ जम 

१ समवः, २ वसतिः. ३ एन्द्रवने, ४ आमोदः. “५ ननममरहःः ६ चन्दन, ५ अतिशयेन 

पटुः समैः. < गीतिम्. ° भङ्गीकतम्. १० पेषणं कुवैनाम्, ११ सूपः, १२ वानरः. 
24 



६७८ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०९। 

कति न सन्ति महीपु महीरुहः ुरमिपप्परपराफलाटयः । पुरमन्ति न॒ केऽपि चे 
भरुहानिति योऽस्ति परं तव चन्दन ॥ ४७ ॥ भिक्चेष्टितानि परो परिशोचनीयवा- 
र्रवारमख्याद्रिरहहसते । नि्िदयमानद्दयोऽपि महानुभावः स॒ त्वन्मत पृनरभीः पुर 

भाकरोति ॥ ४८ ॥ काटागरो सुरभितातिदयेऽपि सङ्गादारम्यते सुरामताप्रपाद्पेऽपि । 

धाटी पाटवमिदं तव सङ्धिवतिम्तादात्म्यमेति कतरा न तराः प्मृहः ॥ ४९ ॥ उपानी 

तं द्रात्रिमटमुपाधराय मरुता समायापीदम्मिनमपूरमधृ्टामानमभूकरः । परो द्रे 

मः कुफितिफएणिनश्चन्दनतरोः पुनजीवन्यायाद्यदि तादह दाभाऽयमतुदः ॥ ५० ॥ कृान्ता- 

काटि कल्यत तरः कोऽपि कश्चि्भृणामलानन्दं जनयतु कटः कोऽपि ल्ेका- 

नोत । धन्यं मन्ये मट्यजमहो यः प्रभूतोपतापं संसारस्य द्रृतमपनयल्यात्मद॑हम्ययन 

॥ ९१ ॥ आमोदैस्ते दिरि दिशि गतैदूरमाहृप्यमाणा पाक्षालक्षमी तव॒ मटयन द्रष्ट 

मभ्यागताः स्मः । कि पयामः सुभग मवतः क्रीडति क्रोड एव व्यालस्तुभ्यं भवतु 

कशाटं मञ्च नः साध यामः॥ ९२ ॥ केचिष्छोचनहारिणः कतिपये सौरभ्यसंमारिणः केऽप्य- 

नये फटधारिणः प्रतिदिनं ते सन्तु हन्त द्रमाः । धन्योऽयं हरिचन्दनः परिमर यस्य स्थितै 
दासिभिः शाखोटादिभिरप्यहो म्रगदशामङ्गेप रीटायितम् ॥ ५३ ॥ भ्रातश्चन्दन कि व्र 

वीमि विरपस्फजत्फणामीपणा गन्धस्यापि महाविषाः फणशतो रुष्य यदेते ताः । दैवा- 

त्पप्पफटाचितो यदि मवानत्रामविप्यत्तदा न। जाने करिमकस्पयिप्यदपिकं रक्षाथमस्या- 

त्मनः ॥ ५४ ॥ एौक्षिणगन्धवाहचल्नेः श्रीखण्ड फर मरमं वरमसते परितो मधूत्रतयुषा 
येनायमानीयते । माकन्दादपषटल्य प्ङ्कनवनादद्य कुन्दोदरादृद्राम्य द्विपगण्डमण्डलददटा- 

दाप्य दृप्यन्मनाः ॥ ५९ ॥ वानः दौटरिलान्तरेषु पहः पङ्गो मृजे: सह प्रहतषार- 
पयोधिवीचिभिरभददरतसेकक्रिया । जानीमौ न वयं प्रप्रीदतु भवाञ्श्रीखण्ड तत्कथ्यतां 

कस्मात्ते परतापखण्डनमहो पाण्डिल्मप्यागतम् ॥ ५६ ॥ टोकानन्दन चन्दनद्रम सखे 
नास्मिन्वने स्थीयतां दरवरः पस्पेरमारद्दभैराक्रान्तमेतहनम् । ते यन्योन्यनिघर्पनातदह्- 
नञ्वाटावडीकुटा न खान्येव कटानि केवटमिदं सव दहेयुवनम् ॥ ९७ ॥ मौरम्यं भू- 

वनत्रयेऽपि विदितं शेलं नु टाकोत्तरं कीतिः फ्रि च दिगङ्गनाङ्गनगता करि वेतरेकं शुणु । 
सवौनेव गुणानियं निगिरति श्रीषण्डत सुन्दरानुञ््न्ती खुं कोटरषु ग्रटन्वारां 
हिजिदहावटी ॥ ५८ ॥ श्रीमचन्दनवरक्च सन्ति बहवस्ते शासिनः कानने येषां मौरममा- 
चरकं निवपति प्रायेण पषप्पश्चिया । प्रलङ्खं सुरतेन तेन शुचिना स्यातः मरिद्धात्मना यो- 
ऽसो गन्धगुणस्त्वया प्रकटितः क्रापताविह् म्ेक्ष्यते ॥ ९९. ॥ नातः केटिकटावतीकुचतरी- 
सोमाम्यमाप्रारितं त्रेोक्याधिपतेयंशः कथयितुं मारे विपद्यापितुम् । तिं वाच्यं गुणगौ 

रवस्य महिमा ख्यातोऽसिे मृते धिष्देवं कल्ये यदत्र मल्ये मयरः पीरदरमः ॥ ६० ॥ 
१ प्रणयत. २ संमा स्थितस्य जनस्य. ३ टवेणभिः; (पक्षे) दष्टकृट गरथानि 



9९५ तान्योक्तयः । १७९ 
एकस्िन्मरयाचले .बहुविधैः कि तैरकिचित्करैः काकोटककपोतकोकिलकररेकोऽपि पा 
स्थितः । केकी कूजति चेत्तदा विषटितम्यारावीबन्धनः सेव्यः स्यादिह स्मटोकमनपा- 
मानन्दनश्चन्दनः ॥ ६१ ॥ 

अगुरु; ॥ अगुरुरिति वदतु लोको गौरवमत्रैव पुनरहं मन्ये । दरितगुणेव त्िर्मस्य 
जने जनितदाहेऽपि ॥ ६२ ॥ एणाद्याः पदचवः किरातपरिषतनेषा गुणग्राहिणी संचारोऽक्सि 
न नागरस्य व्रिषयोच्छिन्न मुनीनां मनः । धूमेनातिपरगन्धिनात्र विपिने दिक्चक्रमामोदयन्न- 
मलं परिदह्यतेऽगुरुतरुः कम्मे किमाचक्ष्महे ॥ ६३ ॥ 

चम्पकः ॥ मराधारणतस्बुद्धया न मया वद्धस्तवाटवारोऽपि । रनयपि मामिदानीं 
चम्पक भुवनाधिवासिमिः कुसुमः ॥ ६४ ॥ यद्यपि खदिरारण्ये गुप्तौ वस्ते हि चम्पको 
वृक्षः । तदपि च परिमल्मतुटं दिदि दिदि कथयेत्मीरणम्तस्य ॥ ६९ ॥ रूपपोरभप- 
मृद्िमेतं चम्पकं मरति ययुनं मििन्दाः । कामिनस्तु जगरहस्तदरोपा आहका हि गुणिनां 
कति न स्युः ॥ ६६ ॥ केनात्र चम्पकतरो बत रोपितोऽमि क्रामपामरजनानिक्रवाटिका- 
याम् । यत्र प्रव्रद्धवनशाकव्रिवरद्धिरोमाद्रो भम्रवारपटनोचितपछवोऽपि ॥ ९७ ॥ उद्यानपा- 
ल कलङराम्बुनिषचनानामेतस्य चम्पकतरोरयमेव काटः । अस्ि्निदाघ्रनिहते घनवारिणा 
वा प्रवर्धते तव वृथोभयथोपयोगः ॥ ६८ ॥ यन्नाटम्त्वमठिना मदिनाङगयेन क्रि तेन 
चम्पके व्रिपादमुरीकरोपि । विश्वामिरामनतनीरदनील्वेपाः केशाः कुशेदयदशः कुशीभ- 
वन्तु ॥ ९९ ॥ कोपं चम्पक मश्च याचकरननैरायामरितम्तं समरे मा म्डामीः परितो विनो 
कय तरूः कस्तेऽधेरूम्तुाम् । कोपश्चन्नियतस्तवासि द्ये धात्रे तथा कुप्यतां येन छं 
हि मव्णवणकरममामोदोऽदितीयः ठृतः ॥ ७० ॥ म्रन्देकरेऽपि महीरुहाः प्रतिदिनं संप 
तमत्ताट्यम्तत्तादणुणिनो च्खङ्गटवकीमाकन्दकुन्दादयः । भाशाम्यं जनुरम्य चम्पकतरो 
यत्कोरकान्तदटं खेरङ्गरुपमीय राजरमणी मामृयमाटाक्रनं ॥ ५१ ॥ 

वङुखः ॥ निमगादारामे तसुकुटममारोपमुती दती माटाकारा वरकुटमपि कुत्रापि 
निदे । ददं को जानीते यदयमिह कोणान्तरगतो जगञ्नाचं कतौ कुमुमभरमौरम्यभरि- 
तम् ॥ ७२ ॥ दधानः प्रेमाणं तरुषु मममावेन विपु न मादाकारोऽसावकत करणां बाल- 

वटे । अयं त द्रागद्यतकृपमनिकराणां परिमर्नीदगन्तानानने मधुपकरुगङ्गारमरितान्॥७६॥ 
अक्ोक! ॥ गवाय विकचकरारकरम जमु जदुदुततपद्पदवदात्रनत्रन कि नु । वामभ्रृता 

रणताडनदोहदानि किं नाम न स्मरमि तावदशोक्र तानि ॥ ७४ ॥ उन्मीटयनिि कुम् 
मानि मनोरमाणि क नाम नात्र तरवः समयोचितानि | कम्यदटशं कथय दाहदमस्िति त- 
स्य यादटमिनिर्मितमद्ाकमरीरुहम्य ॥ ७५ ॥ प्रदूनां स्वादूना दनुरपिं फद्ानां न 

विमवस्तवाश्षोक स्तोकः स्तवकरमहिमा सोऽर्प्यमुरभिः । यदेतन्ना तन्वीकरचरणटावप्य- 
नम > = पी 

~ ~ 

१ नाश्ना; (क्षे) सुः, र कुश्चटः ३ अल्पः, ४ मुगन्धरदित 
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पमं प्रवालं बां स्यात्तस्षु स कलङ्कः किमपरः ॥ ७६ ॥ कि ते नप्रतया किमृत्तत 

तया कि वा घनच्छायया किं वा पवहील्या किमनया वाशोक पृप्पश्निया । यचनम 

रनिप््णविन्तपथिकस्तोपः सुवन्नन्वहं न स्वादूनि पूनि सादति फलान्याकण्ठ- 

मत्कण्डितः ॥ ५७ ॥ हि 
यृथी ॥ यूथि यथोतितविधिना विधेयमातिश्यमत 

कस्ते प्रुणाक्षरन्यायात् ॥ ७८ ॥ 
पाटती ॥ कुसमस्तवकानप्राः न्तव पर्ति लताः । तथापि भ्रमरश्रान्ति हरेक 

माटती ॥ ७९ ॥ माटतीकपुमे माति गृजञन्मत्तमधुत्रतः । प्रयाणे पृञ्वाणस्य राद्गमापृरय- 

सविव ॥ ८० ॥ गुञ्जति मञ्ज मिन्द माति मा मौनमुपयासीः । शिरा वदान्यगुरवः स 

दरमेनं वहन्ति मुरतरवः ॥ ८१ ॥ अयि करि गुणवति माङति जीवति भवतीं त्रि मधुपः | 
अथ यदि जीवति जीवतु जीवितमपि तस्य जीवनामाप्रः ॥ ८२ ॥ मा माति म्छायपि 
यद्यतिश्ुनुख तंम्वीकुमूमं धैरद्चिः । पैश्रतुभिहि युतः परुशरेत पदरध्यथपशुः कथं 
नो ॥ ८१ ॥ कति सनि ल्वद्गटता टता नवकोरक्रिता धरणीपते । कति बन्धुरगन्ध- 

मृतस्तरवो गुन्वो निवप्तनति गिरौ मलये ॥ ८४ ॥ अयि माटति सोरभमारविनिजितविक- 
सत्कमलानिटये । मधुपानविधौ मधुपस्य पुनभुवने भवतीमहमकट्ये ॥ ८4 ॥ कि मा- 
टतीक्मुम तीम्यमि निष्ठुरेण केनापि यत्किल विदृनमितो ठता्रात् । लोकोत्तरेण विलप 
णगोरवेण का नामुना शिरमि नाम करिष्यति लाम् ॥ ८६ ॥ प्रदीयस्त्वाधिकयान्न भवति 

विमदेक्षममिदं न चान्येम्यो रूपं मवति कुमुमेभ्योऽपिकतरप् । प्रमृनं माट्लास्तदपि हद- 
यादयादकरणं प्रवीणेरामोदैभवति जगतो मौटिनिलयम् ॥ ८७ ॥ असिन्केिने सुगन्धपव- 
ने करीडपपरभर नने गुञूद्कुटे विदाने कुजतिपकीपर॑कुटे । उन्मीटन्नवपाटटापरिमटे म- 
छीपमूनाकुटे यद्येकापि न मती क्रिपिता तत्कि न रम्यौ मधुः ॥ ८८ ॥ 

मद्धिका ॥ न च गैनधवहेन नुम्बिता न च पीता मधुपेन महिका । ' 'पिहितैव कोर. 
दाखया परिणामस्य जगाम गोचरम् ॥ ८९ ॥ 

दमनकः ॥ वद प्रादुमोवावधि परिमलावम्थितदृशा जगत्यां विख्याता दमनक प्र- 
तीपास्तव गुणाः । तथाप्यस्मिनृद्धे मधुलवपिपामापरवरो ददमरेमाबद्धे कथय कथमोदास्य- 

मन् । मातिकमराणेदाः प्रघरुणि- 

मकरोः ॥ ९० ॥ 
केतफी ॥ काटक्रमकमनीयक्रोडयं केतकीति का राङ्क । वृद्धियेथा यथास्यास्तथा 

तथा कण्टकोत्कपः ॥ ९१॥ पत्राणि कष्टकदातैः परिवे्टितानि वार्तापि नास्ति मधुनो 
रजमान्धकारः । आमोदमात्ररपिकेन मधुव्रतेन नालोकितानि तव केतकि दूषणानि ॥९२॥ 

------------ ---*-~~ ~~~ 0 
[त 

१ समृहः, > अथीद्म, ३ विदि. ४ मृदः. ५ इश्वकुकुमुमम्. ६ षट्पदः, ५ संतापं 
कुरुप, < छिन्नम्. ९ मादै्वाधिक्यातू, १० वायुना. ११ छादिता, १२ परिणति प्रपतियथैः, 
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एता केतकरितप विकामिनीषु परौभाग्यमहुततरं भवती नमति । यकण्ठकैन्भभि- 
तमात्मवुनं जानंस्वामेव पेवितुमुपक्रमते दिरेफः ॥ ९२ ॥ एकेन चेत्परिहोऽपि महेश्वरेण 
किं तेन केतके विषादमुरीकरोषि । अन्ये न किं जगति सनि महागृणज्ञा ये लां वहम्ति शि- 

रपा नरदेवदेवाः ॥ ९४॥ हे हेमकेतकि कथं बहू गपितापि पपेन्ये मुकरैरकिरैरितीव । 
नेषा रािशयता नदिनीवियोगाततरदीयते विकदकण्टकशु्षमपः ॥ ९९ ॥ रोलम्बस्य 
चिराय केतकपरिप्गप्वमङ्गो रपरः सज्ञां बत कतकस्य च मनो मृङ्गममङ्खोतमुकम् । ना- 
नाल्ेव मिथोऽनुरागमनयोः सर्वोऽपि नेसर्मिकं मत्यृहाय दलेषु यिक्पमभवन्ममीविधः 
कण्टकाः ॥ ९६ ॥ 

पारा ॥ पाल्या वनमध्ये कुसुमितया मोदितस्तथा भ्रमरः । तैवेयमिति यथामल. 
तीतिरस्यान्यपुप्पेऽपि ॥ ९५७ ॥ त 

सहकारः ॥ अरविन्देषु कन्देषु रमितं काटयोगतः । अये माकन्द जानीहि त्तैवायं 
मधुव्रतः ॥ ९८ ॥ यद्यपि दिरि दिरि तरवः परिमलबहलाश्च पारिनाताद्याः । तदपि र- 
साटोऽप्येकः कोकिल्द्छये सदा वपति ॥ ९९ ॥ वेत्ता कोक एव ज्ञाता च रप्राह एव 
नियतमिदम् । यः पञ्चममृद्रायति यस्याम्थिपु पुचकमुकृटानि ॥ १०० ॥ टोदितमसिलं ग. 
हनं परितो द्टाश्च विटपिनः सर्वे । सहकार न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति ॥ १८१॥ 
तुन्दं कदम्बे कुमृदेऽरविन्दं यथाकथंचित्पमयं नयन्ति । प्राप्ते वमने पनरुत्तरङ्गा रमार 
जानीहि तवैव शङ्खाः ॥ १०२ ॥ मूरिश्ोऽपि च वसन्ति कानने शामिनो फलविरेषदा- 
लिनः } कोकिलस्य तदपीह मानम नो रसाटमपहाय तृप्यति ॥ १०६ ॥ आप्र यद्यपि 
गता दिवसास्ते पुप्यपोरभफलप्रचुरा ये । हन्त संप्रति तथापि जनानां अयव दयम्यनि- 
तापम् ॥ १०४ ॥ फटितस्य रसा शाषिनः फरदानव्यमनेकशाटिनः । व्रिनिपत्य ददान 
कः फट श्रमस॒ताध्वगपाणिपद्छे ॥ १०९ ॥ कति पविता न पुप्िता वा तरवः सनिति 
समन्ततो वमन्ते | नगतीतरिनये तु पुप्पकेताः प्रहारी महकार एकर ए ॥ १०६ ॥ व- 
हसि बदिभृजां कुटानि मादौ यदि सहकार तदत्र क्रि निषिद्धा | परमृद्रयति पह्वा्दपु 
सफुरदटिभिम्तव मोरमपरमिदिः ॥ १०७ ॥ दिखण्डछं परिमदेः मूरभीकरोपि मोन्दयमाव- 

हमि छोचनटोभनीयम् । हंहो रमाट फटवय तथापि दूये यद्रन्थिं च कटिनं दयं 
निभपिं ॥ १०८ ॥ उत्तप्रकोतुकरमेन विल्मपिनीमिदूनानि यस्य न नमरपि प्ह्ानि । 
उद्यानमण्डनतरो सहकार स वमङ्गारकारकरगोचरतां गनोऽप्नि ॥ {०९ ॥ यावत्फल- 
दयमुखः महकार जातः प्रागेव कण्टकचयेन वरूनोऽपि तावत् । छाव्रापि ते न पुदमा 
फलमस्तु दुरे तच्निप्फटोऽपि हि वरं मुखमेवनीयः ॥ ११० ॥ उलृष्ठरम्य सहकार 

रार बन्धो कूनसिकावहिनिवाप्त तथा विहि । गु द्भमदरमरकम्तयि बद्धप्णो नान्या- 
नि 

` १ कणेभूषणम्. 
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पयाति पित्मनदकरीान् ॥ १११ ॥ शाश्वनिम॑मरिनाः सहकार काम र ष्ठन 
तान्यपि मधूनि तव दवरफाः । युक्तं न तत्तव कयायरमरोहैरेतन्मतारयपि किं कर- 
कण्ठयूनः | | ११२ ॥ रे रे रसाल तरुपरार वचो विधेहि वाप्तनिकी स्फल्पटवपुष्प- 

समीम् । तावद्िकलरपिकदटिनप्राुरु द्रार् न व्यम्रितोऽपि कलभेः शलमेश्च याचत 
॥ ११३ ॥ यद्यध्वनीन चिरमध्वनि घम॑चिन्नः काप्तारतीररुहमाश्रय नप्रमाघ्र् । छायां न 

क्ेवहमितः श्रमिता मन्ते कामं पचेहिमफलं परिमर जहं च ॥ ११४ ॥ पतोरभ्यगरभ- 

मकरन्दकरम्बितानि पड्करुदाण्यपि विहाय समागतस्ाम् । संसारमार सहकार तथा विधेहि 

येनोपहासविषयो न भविरफः ॥ ११९ ॥ कति कति न वसन्ते व्यः शाखिनो वा क्ि- 

सटयमुममोमिः शोभमाना वमूवुः । तदपि युवजनानां प्रीतये केवरोऽभृदभिनवकचिकारी- 

भारशाटी रमाटः ॥ ११६ ॥ यदवेकसििन्वर्पे न फटति रप्राटस्तररयं पिकः कि कक्षं 

फटितमपि निम्बं व्रजति किम् | व्रजनम्हानि गानि न वदति च कस्यापि परतः स्मरन्वा- 

र॑वारं पनरपि रमराटं मरगयते ॥ ११७ ॥ अधिश्रीरुद्याने मपि भवतः पवचयो धुरीणः 
कल्याणे तव जगति शाखा श्रमहरा । मदे पुप्पोछेखः फटमपि च तुष्टये तनुभृतां रपाल 

चां तस्माच्छ्रयति रातशः कोकरिल्करटप् ॥ ११८ ॥ न तादकपृरे न च मयने नो ग- 
मदे फटे वा पप्य वा तव मिति याद्क्परिमिटः । परं वेको दोपम्बयि खलु राले यद्- 
पिकः पकिव कके वा टघ्रगृरुविरशेषं न मनुपे ॥ ११२९ ॥ चिरश्रान्तो द्रादहमुषगतो 

हन्त मलयात्तदेकं त्वेह तरुणि परिणेप्यामि दिवसम् । समीरेणोक्तेवं नवकरुमुमिता चत- 
लतिका धुनाना मृधानं नहि नदि नहील्येव वदति ॥ १२० ॥ वियुक्ता वापन्ती ककुलमुकटे 
नापि मिलितं व्यदोकरि प्याकोशः क्षणमपि न कोऽपि क्षितिरुहः । यमाटोक्योत्कण्डातरट- 
मिह भङ्गेन चटितं विदूरान्माकन्दः म॒ खलु दलिता यृथपतिना ॥ १२१ ॥ येऽभिन्ञाः कुपु- 
मोदमादनदिनं वामाश्रिताः पटरपदासते म्राम्यनिति फटाद्रहिवहिरहो दष न संमापसे । ये 
कीटास्तव दृक्पथं न च गतास्ते तत्फटाम्यन्तरे धिक्तां चृततरो परापरपरिज्ञानानमि ज्ञो म- 
वान् ॥ १२२ ॥ आकण्यो प्रफरस्तुति जलमभृत्तन्नारिकटान्तरं प्रायः कण्टकितं तथेव पनसं 
जातं द्िषोवांरुकम् । आस्तेऽधोमुखमेव कादटमटं द्राक्षाफटं कषुद्रतां इमामतं बत जाम्बवं 
गतमहो मात्परयदोषादिह ॥ १२३ ॥ यो दष्टः स्फुरदस्थिपंपुटवशात्तर्यकभवालाङ्रो दैवा- 
तप द्िदटारिकक्रमवशादारूढशाखारातः । ल्िग्यं पह्टवितो घनं मुकुटितः स्फारच्छदं 
पुप्पितः सोत्क्ष फटितो मृशं च विनतः कोऽप्येष चृतद्रमः ॥ १२४ ॥ एतस्मिन्वन- 
मागेमृपरिपरे सौन्दयमदरङ्ितः परोयद्निः फटयपुप्पपत्रनिचयैशृतः स॒ एकः प्रम् । यं 
वीक्ष्य स्मितवक्रमद्रितमहाप्ंतोपमुलासितस्फारोत्कण्डमकुण्ठितक्रमममी धावन्ति पान्थ- 
व्रनाः ॥ १२९ ॥ कृप्माण्डफटवत्फटं न यदपि न्यमोधवत्नोचचता रम्भापत्रनिभं दलं न 

नि भा मियो, 9७ ५५०१० ०५५ 

- १ चन्दन. २ कस्त्रिकायाम्. 
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कुम नो केतकी पवत | परमयं कुमे फटे तदपि ततकिचित्समजयम्मे लोको येन 
राट शाटनिकरास्यक्ता गुणान्सतोति ते ॥ १२६ ॥ गष मा कुरु शकेरे तव गुणाजा- नन्ति ५५५ ए ये दीना धनवनिताश्च कृपणाः सऽपि परयनित नो । आप्रोऽहं मधू दूषकमम एलक्तृता हि पर्वे नना हे रण्डे तव कि गुणा मम फम्तल्यं न किचित् 
॥ {२७ ॥ उन्मीटद्रमनिन्दुगन्धकुपुमा व्यो वप्न्तोदमे कान्ताः कोमन्पह्वाः कति 
कति क्रीडावने परनि न। पोभाग्येकनिये रमाट तदपि श्रीमजरीश्नाचिनम्बत्तोऽन्यत्र 
च कुत्रचिन्मधुरश्रेणी न विश्राम्यति ॥ १२८ ॥ ज्िग्धामाः फटिनो व्रताः परिमर; 
पोपपरमधुम्यन्दिनो नानन्दाय भवनि वनमुवां मृमीरुहो भूरिशः । माधुर्य मधुनप्तरव 
परमं माकन्द मन्यामहे माध्वीममविदो टं मधृचिहः स्यूता यतो मर्मणि ॥ १२९ ॥ आस्तां गादतरातुशीयनविभिः समपानं दूरतः संमापानिपयीकतोऽपि न मनागदण पदं प्रापितः । कि बमः सहकार तावकगणानन्याद्रोदुमान्पौरम्येण यदध्वगानपि 
महुः प्रीणामि दूरादपि ॥ १३० ॥ तं सामान्यतरभ्रमण पकटक्षोणीर्ह्मापतं। माकन्देऽपरि 
किरात पातय मुभा मासिन्कुटारं हठात । एप न्यननस्म जीवितमच्िृहम्य कननर्मभोः 
सवख कुमुमायुभम्य व्रिजयामालयः पिकानां गरः ॥ {६१ ॥ शान्ता व्रभकणाः श्रमः रिधि- 
लितस्तीणम्तृपामृद्रमा वारवारमुदारकाकिटगेरानन्दितं मानपप । भ पाप्तमभीप्िनं त 
ठे नूत प्रसन्ना हिजश्रणीकृजितरग्रितामिलमनो यामे) वर॑ सवभति ते ॥ {६२ ॥ 

पनसः ॥ गरीयः सौरभ्यं रसपरिचये नाति सुवा मिता मृदरीकापि पधिमनि निम्र 
फटमरः । पराथ कोशश्रीरिति प्लक्रितं कण्टकमिपादहो त चारित्रं पनम मनम; कम्मं 
नमृदे॥ १३३ ॥ 

तमालः ॥ पास्यन्ति कस्य कुमुम मधुपा मघृनि स्थास्यन्ति कम्य शिखरप् व्िदगमागः| 
त्येव शोचि परं परितो विमारिदितागनिमग्रवपुरेष तरम्नमारः ॥ {३४ ॥ 

कदली ॥ तालीतरोरनुपकारि फलं फटिवा टजनावदादुचित एव वरिनाश्रमोगः । एन- 
तु चित्रमुपृल फटेः पम्यः प्राणात्निनाज्यिनि यकदटी नहाति ॥ ६३५ | 

द्राक्षा ॥ दपेरकम्य दामरीयं बदरी यदि रोचते । एताकौव कि द्राक्षा न मक्षादमन 
मदा ॥ १६६ ॥ यद्यपि न मवति हानिः परकीयां चरति रामम द्राकषाम् । भमपजपभिति 
मता तथापि खल् खिद्यते चेतः ॥ १३७ ॥ 

दाडिमः ॥ मयि जीवति बीनाटये किमन्ये नी नपरकाः । एति संचिन्य मनप्ता विद्र 
दाडिमीफलम् ॥ १३८ ॥ आ पुप्प्प्वान्मनोहरतया विश्वाम्य विशं ननं हंहो दादिम ता- 
वदेव महसे ब्ध खकीयामिह । यावन्नैति परोपमोगसहतामेषा ततस्तां तथा ज्ञात्रा त द् 
यं षा दरति यत्तेनातिवन्द्ो भवान् ॥ १३९. ॥ 

"~ ~~~ ---~ ---~- ~ ७ ०० ५ नि का 

~----------~~---- ------~------------)-- 

१ स्यटवे. ९ उदरस्य. ३ पृषपोदयादागम्य, ८ सकरम. 
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नालिकेरः ॥ उदवरेष तरुः फठं च विपुलं ददै दृष्टः शुकेः पकं शाछििनं विहाय 

नदधीस्तं नालिकिरं गतः । तत्रारह्य बमक्षितेन मनप यत्नः तो भेदने आशा तस्य न 

केवरं विगलिता चश्गेता चृणणताम् ॥ १४० ॥ । 
ताछ ॥ अये ताल ब्रीडा बन गुरुतया माति न भवान्फटे न छाया नौ केठिनपरिवा- 

रो हि मवतः | इयं धन्या धन्या सरट्कदरी सृन्दरदद्ा परात्मानं मन्ये पुखयति फटेनाम्- 

तवता ॥ १४१ ॥ अध्वन्यध्वनि भूरुहः फठमृतो नप्रानुपक्ष्यादरादरादुन्नतिसंश्रयब्यसननिनः 
पान्थस्य मृढात्मनः । यन्मूढं समुपागतस्य मधुरच्छायाफटे ¦ का कथा शीर्णेनापि हि नोप- 

योगमगमत्र्णेन ताख्द्रुमः ॥ १४२ ॥ 

भूजः ॥ दरमस्यमात्मनि प्रं प्रथितं विधात्रा मूनंुमस्य विफटत्वसमपेणेन । 
कि चममिनिरितदखशतावहृत्तेराशञां न परयति सोऽथिपरम्पराणाम् ॥ १४६ ॥ कुन्त 

नाम जनतोपति परसृनच्छायाफटेरविकरैः मुदे्ेमम्ते । सोढास्तु कतेनरुजः पररक्षणा- 
मरमेकेन मूर्जतरणा करुणाप्रेण ॥ १४१ ॥ 

अश्वत्थः ॥ वनैः सेवितः कि तैः प्त्यश्चत्येऽन्यपादपैः । व 
ऽरिष्टानि हनि यः ॥ {४९ ॥ 

न्यग्रोधः ॥ महातरवां भवति समूढो वा विनद्यति । नान्तरमत्ययानेति न्यग्रोधकणि- 
क्रः ॥ १४६ ॥ न्यग्रोधे फन्शाटिनि स्फृटतरं क्रिचित्फटं पच्यते बीनान्यङ्करगोचः 
राणि कतिचित्मिध्यनिि तस्मिन्नपि । एकम्तेप्वपि कश्चिदङ्करवेरः मराभोति तामृन्नति यामा- 
माद्य निदाघपीडिततनुग्टौनिच्छिदे धावति ॥ १४० ॥ विन्नीरणो दीवदाखाश्रितशकुनिः 
दातः शाविनामय्रणीम्वं न्यग्रोध करोधमन्तः प्रकटयपि न चेद्यच्ि किचित्तदसपम् । नस्पो- 
ऽप्येष तरपारृलटगुपरिकरा कापि कृप्माण्डवह्धी पष्टषष्परतिष्ठा मति हि फलने तत्फ- 
टानां किमन्यत् ॥ १४८ ॥ 

मधुकः ॥ तत्तेनस्तरणेर्िदा्पमये तद्वारि मेवागमे तनाञ्यं शिरिरे यरेकशरणेः सों 
पुरा यैः । आयातोऽप्यघ्रुना फढमस्य समयः कोऽयं विना तैरिति स्मृता तानि शेव 
रोदिति गलत्यपणेमधूकद्रमः ॥ १४९ ॥ मृढदेव यदस्य विस्नृतिभरङायाप्यनन्याटरी ते 

य्य प्रप्वाः सुमशनुढरपैरानन्दयन्तः प्रजाः । सेहं च प्रकटीकरोति प्रमं मृयः फलानां 
गणेर्हिवेकेकगुणांसतरून्मन सखे तस्मान्मधृकहूमम् ॥ १९० ॥ 

राट्मछिः ॥ विराटं शास्मस्या नयनमुमगं वीक्ष्य कुमुम शुकस्यापरद्द्धिः फलमपि 
भवेत्ताटशामिति । चिरं तत्र स्थित्वा फट्मपि च काठे परिणतं विके तृरोऽन्तः सपदि म- 
रुता सोऽप्यपहतः ॥ १९१ ॥ दूरे मागान्निवसपि पनः कष्टैरादृतोऽसि रायाशूर्य- 

फलमपि च ते वानरैरप्यभक्ष्यप् । निगन्धस्तं मधूुपरहितः शाल्मरे पारशुन्यः सेवाः 
"~ ~+" ~~ 

#( भ 

धितो नरकाद्रक्ेत््टो- 

न ०० 

१ दुजेनत्वम्. २ श्रेष्ठः, ३ ठजाक्ृत. » शोकेन, 
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स्माकं मवति विफडा तिष्ठ निःश्वस्य यामः ॥ १९२ ॥ हंसाः पद्मवनाशया मधुरिहः सौ- 
रम्यलामाशया पान्थाः खाहुफटाशया ब॑दिमुजो गप्रा मांमाशया । द्रादुत्तमपृप्पराग- 
निकरैभिःसारमिथ्योन्नते रे रे शार्महिपादप भरतिदिनं के न ल्या वधिताः ॥ १९६ ॥ 
कायः कण्टकभूषितो न च घनच्छायीरताः प्वाः पुष्पाणि च्युतपतौरभाणि न दलश्रेणी 
मनोहारिणी । किं ब्रूमः फल्पाकमस्य यडुपन्यापेऽपि टजामहे तद्रोः केन गुणेन शास्महितरो 
जातोऽसि सीमहूमः ॥ १५४ ॥ 

निम्बः ॥ निम्ब किं बहुनोक्तेन निःफद्यनि फलानि ते । यानि संजातपाकानि काका 
निःरोषयन्लमी ॥ १९९ ॥ यैश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा । यश्चैनं गन्धमास्यायैः 
सवस्य कटुरेव सः ॥१९६॥ पदयानुरूपमिन्िन्दिरेण माकन्दशेखरो मृखरः । अपि च पिन 
मन्दमुकृठे मोकुखिकुरमाकुटं मिति ॥ १५७ ॥ चित्रं चित्रं बत वत महित्रमतद्धिचि 
त्रं जातो देवाडुचितघटनासंविघाता विधाता । यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिराखादनीया य- 

चेतस्याः कैवनकटाकोविदः काकरोकः ॥ १५९८ ॥ यस्मादर्थिजनो मनोभिरपितं र 
मदा मेदुरः सार्धं बन्धुननैश्रकार विविधान्भोगाचिलाप्नद्ुरः । तं देवेन विवेकशुन्यमनमा 
निमेल्य चतद्रमं स्थाने तस्य तु काकटोकवसतिनिम्बः ममारोपरितः ॥ १५९ ॥ 

बब्बुलः ॥ पत्रफटपुप्परक्ष्या कदाप्यदष्टं ठृत च सल् शुके; । उपसपम मवन्तं वलग 
छ वरद कस्य छोमेन ॥ १९० ॥ गात्रं कण्टकपकटं प्रविरख्च्छाया न चायामहन्नगेन्ध 

कैममोत्करस्तव फलं न क्षद्िनाशाक्षमम् । उन्बृलद्रम मृमति न ननम्तत्तावदाम्तामहा हयन्ध- 

पामपि शाखिनां फटवतां गत्यै व्रेतिजायमे ॥ १६६ ॥ आमृटाग्रनिवद्टकण्टकतनुनगन्पपृपप 

द्रमरछाया न श्रमहारिणी न च फं तुल्कामपतोप्छत् । र् र वल्वुच मानुपद्गरहत्नत्ता- 

वदास्तामहे हन्येपामपि शाखिनां फलवतां गुप वृतिनायत ॥ {९९ ॥ रावा: कण्ट+- 

कोटिभिः परिता वजरं फ कृत्पितं परत्र धद्रतरं न चास्ति गहना छ्ायापि पान्धाप्रया | 

अन्येपामपि दालिनां फटभतां रक्षाथेमानीयमे ववर द्रम कगृणिगुरतरत्रहषपु मान्यम् {९ ६॥ 

दविर, ॥ त्रिना-खदिरमारण हरेण दरिणीटशाम् । नाधर् नायते रागा नानृगागः प् 
योधरे | १६४ ॥ चन्दने विषधरान्प्रहामह वस्तु मन्द्रसमुत्तमलुलः । रन्तुं तर् [करमाः 

तोमं संनिताः खदिर कण्टकाम्वयरा ॥ १६९ ॥ परं तदिह नानि यत्त सदिः मर 

वरतं न तेऽपि खदिरा नये करटिटकण्टकेराष्रूताः। तत् कुश्लकण्टक्राः ।कमतिर्वत मम्- 

च्छिदः समुञ्स्रत व्रथास्थिति वत सह्वमध्वश्रमम् ॥ {६९६ ॥ 
किकः ॥ किक कि शुकमुखवत्कुपुमानि ॥िकामयम्यानरप् | यस्था ननौऽनुरागीमा 
भज 

१ काकाः;  व्यधानि. ३ अचर व्रति सिञ्चति अचति दयध्याहारण वरक््रानि प्रणीय्रानि. ४ भ्र- 

परेण. ५ काक्रकुटम्. € समद्धिःः ५ मक्षणचातुयम्. < निवाम् पुपपप्रकाः, १० प्राचीरम्. 

११ सर्पान्. १२ रक्षाग्हिनम्. १३ पटाशग्रक्ष. 
४९ 
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गसः कदापि नोचचार्या ॥ १९७ ॥ त्यज किशयुक पुषितामिमानं निजरिरपि भ्रमरोपमे 

वनेन } विकप्तत्नवमारिकावियोगातकुरुते वहिधिया वयि प्रवेशम् ॥ १६८ ॥ उपनदिपुष्िने 

महापलाशः पवनसमच्छलदेकपत्रपाणिः । दवदहनविनष्टनीवितानां सटिटमिवेष ददाति पा- 

दपानाम् ॥ {६९ ॥ 

राखोटः; ॥ शाखोट शास्मदिपलाङकरीरकाद्याः शुण्वन्तु पृण्यनिटयो यदप वन्तः । 

युप्मम्यमधयति पषवपप्पलक्षषी सरम्यसमवविपिस्तु विधेरधीनः ॥ १७० ॥ कस्वे मोः क 

यथामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं वैराग्यादिव वक्षि साधू तिदित कस्मादिदं कथ्यते। 

वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः स्वात्मना सेवते न च्छायापि परोपकाररूतय मागस्थितस्यापि 

मे ॥ १७१ ॥ 
पीलु; ॥ धन्याः मृक्ष्मफला अपि म्ियतमास्ते पीटुक्षाः षितो ुतक्षीणन अनेन 

हि प्रतिदिनं यषां फट मञ्यते । कि तैस्तत्र महाफटरापे पूनः कल्पटुमाद्यटूमयपा 

नाम मनागपि श्रमनुदे छायापि न प्राप्यते ॥ १७२९ ॥ 

करीरः ॥ फलं दृरतरेऽप्यार्ता पुष्णासि कप्मेजेनान् । इतरे तरवो मन्ये करीर तव 
किकराः ॥ १७३ ॥ कि पूुष्मैः कि फटेस्तम्य करीरस्य दुरात्मनः । येन वृद्ध समाप्य 
न कृतः पत्रसंग्रहः ॥ १७४ ॥ 

बित्वः ॥ आमोदीनि सुमेदुराणि च मरदुखादूनि च क्मारहामृद्यानेषु वनेषु टष्यन- 
नृषां सरतीतरपामपि । कि तु श्रीफटता तवव जयिनी मादर दिख्रण्डटे यम्येतानि फलनि 

गरोवनवतीवक्षोनटक्षमीग्रहाः ॥ १७९ ॥ 
दालिः ॥ शाखामततिसंनिरुद्धनममा भयांम एवावना विद्यन्ते तरवः फटरविकठेरा 

तिच्छिदः प्राणिनाम् । कितु द्धित्रदररटंकृततनोः शाल स्तुमस्तृहरतां दता येन निनं शिर 
मुरतिना को नाम न प्रीणित: ॥ १७६ ॥ 

डुटजः ॥ समुपागतवति देवादवटेहां कुटज मधुक्ररे मा गाः । मकरन्दतुन्दिलनामर- 
विन्दानामयं महामान्यः ॥ {७५७ ॥ 

इक्षुः ॥ कान्तोऽसि निलमधुरोऽमि रमाकुोऽमि किचामि पञरारकामकमदितीयम् । 
क्षो तवाम्ति सकलं परमकमूनं यत्वितो मजपि नीरसतां क्रमेण ॥ १७८ ॥ परार्थ यः 
पीडामनुमवति मद्धेऽपि मधुरो यदीयः सर्वपामिह खट् क्रिकारोऽप्यमिमतः | न सुरापो 
वृद्धि यदि प शृद्ामकषत्रपतितः किमिक्षोदपिऽसो न पुनरगृणाया मरुमवः ॥ १७९ ॥ भते 
यद्ेरस्यं वपुरपि पृनञ्न्थिनिचितं न संतत्तः कोऽगि क्षणमपि मनेन्मरममितः । फट चेैवा- 
राप्यं वितथरप्रटिप्पस्य मवतस्तदिक्षानायुक्तं विहितमितेरयत्त दटनप् ॥ १८० ॥ 

०० 

१ समित्पत्रछायादिभि २ फलानीति रष ३ गदटरकररादिः. ४ म्र प्रव्यक्तम्. 
\ वितथा दटनातिग्क्तसाधनाभात्रैन त्रिफला गस्य दिप्मा रच्धुमिच्छा ग्रस्मिस्लस्य. 
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लवङ्गी ॥ अथि दुष्तकेन केन वत्से हदिकिद्वारि ल्य्गि पूषितामि । स्तबकास्तव 
पाभिः परीताः परितः प्राङ्गणसीम्नि यदुठनिति ॥ १८१ ॥ टन मत्तमतगजैः कियदपि 
च्छं तृपारादितैः शिष्टं ्ीप्मजतीक्ष्णमानुकिरणेमस्मीकृतं काननम् । एषा कोणगता महः 
परिमषरामोदयन्ती दिशो हा कष्टं कलिता लवङ्गलतिका दावा्िना दह्यते ॥ १८९ ॥ सौ 
रम्येण समादरृणोपि ककुभः पुष्णाति पुष्पंधर्यांतातन्तु वृथा तथापि सियतीस्चं यापयेर्या- 
मिनीः । अस्मिन्दाप्रपुरे परस्तत इतो विन्यस्तविष्ठामिषे माटाकारमरते लवङ्गि टटितान्कस्ते 
गुणाज्ज्ञास्यति ॥ १८३ ॥ 

कापासः ॥ नीरमान्यपि रोचन्ते कापासस्य फलानि मे । येषां णमयं जन्म परेषां ग- 
ह्यगृप्तय ॥ १८४ ॥ छ्य कापापस्फट यस्य गृण रन्प्रवन्ति पिहितानि । मृक्ताफटानि 
तरूणीकुचकलदातरेषुं विलसन्ति ॥ १८९ ॥ निष्पेषो ऽस्थिचयस्य दःप्रहतरः मा प्रस्तटारो 
हणं म्राम्यद्ीनसचम्बनन्यतिकरस्तन्त्रीप्रहारव्यथा । मातङ्गक्षितमण्डवारिकणिकापानं च कृ 
चाहतिः कापीपेन पराथमाधनविधो कि किन चाङ्गी्टनप् ॥ १८६ ॥ 

दरणः ॥ मृजः परोपटृतये निजकवचविकतेनं सहे । परन्धनाय तु शणः परेक्षध्वमि- 
हान्तर कीटक ॥ १८५७ ॥ 

कण्टकारिका ॥ उचितं नाम नारङ्गयां केतक्यामपि कण्टकाः । रमगन्धोज्छिते किते 
कण्टकाः कण्टकारिके ॥ १८८ ॥ 

धत्तूरः ॥ माधूयसाराधारेतामरतम्य तक्कण्टक्रिलं पनमस्य मह्यम । उन्मादिनो मातुट- 
पुत्रकस्य कथं सहामो वत कण्टक्रिचम् ॥ १८९ ॥ धत्तेर धृतं तरगेन्दूनिवामयौग्थे स्थाने 
पिरीचपतिना तरिनिवेशितोऽभि । कि कैरवाणि क्किमनिि तमः प्रयाति चन्द्रोपलो द्रवति 
वाधिस्पेति ब्रद्धिम् ॥ १९० ॥ त्तरकण्ट्क फटप्रातिराधबुद्धया कैर वभव कुसुपे पनमेन 

प्रापम् । सन्तो हप्रनिि न भजन्ति च चेता तां भ्रान्ता मवन्ति पृरुपाम्तव सेवनन ॥१९१॥ 
महेरास्वां धत्ते रिरपि र॑पराजस्य जयिनी व्रिशद्धिम्वत्पङ्गात्कनकमयमेनत्रिमुवनम् । तनी- 
ति चत्मेवां ननु कनकब्रक्ष लदपरः परः को नुस्यात्तद्यदि न मृटभीमावमभनः ॥ १९२९ ॥ 

पलाण्डुः ॥ कपूरमृटीरचितालवाटः कस्तूरिकागहूमचितदहः । मुतवणेकुरः परिषिच्य- 
मानो निजं गुणं मुचति कि पटाण्ुः ॥ १९६ ॥ 

व्रणानि ॥ रूढस्य स्निन्धुतटमनु तस्य त्रृणस्यामि जन्म कल्याणम् । वत्पटिटमनदा- 

कुलजनस्य हस्तावलम्बनं मवति ॥ १९४ ॥ उनुङगम्तरुभिः करिमेभिरविराकाशमंम्परि- 
~~~ -० ~~~ 

भ क 

१ शुष्काणि. २ सूत्रमयम्. ३ मातङ्गनास्यननोक्षितं मिक्तं यन्मण्डवाग तिक्धद्रवोद्कं तत्कणिकराया 

यानम्. अरतीवरा्ुचीति मावः. ४ माधुसरिण तुच्छीकरतमचन पेन, ५ पचरफलस्य, ५ वकरण 

७ चन्द्रकान्तः. < जयिनी उक्तष्वती रसराजस्य पारदस्य विरुद्धैः एतत्तिमुतरनं कनक्रमयं सुतवरणमयं त- 

गोतीत्यन्वयः, ° जतिति शेपः, १० कंदर्पः. 
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मिभन्योऽपौ नितरामुलटपविटपी नद्यासतदेऽवस्थितः । एवं यः कत्भिरुञ्ज्ितनरव्यालो- 
लवीचीवदान्मजन्तं जनमुद्धरामि सहस्रा तेनैव मलामि वा ॥ १९९.॥ 

कलमा; ॥ कलट्माः पाकविनप्रा मृखतलाघ्रातमुरमिकहाराः । पवनाकम्पितरिरसः प्रायः 

कृषन्ति परिमल्ठाधाम् ॥ १९६ ॥ अस्मानेदि कटमानलमीहतानां येषां मचण्डमुसदेरव- 
दाततैव । किहं विमुच्य सहसा सरतां प्यानित ये खल्पपीडनवशान्न वयं तिास्ते ॥१९५॥ 

ताम्बूलम् ॥ कि वीरो भूवि न सन्ति सस्तदोऽन्या यापं दलानि न परोपि 
भजन्ते | एकेव विपु विराजति नागवह्वी या नागरीवदनचन्द्रमटेकरोति ॥ १९८ ॥ व- 
छठीनां कति न स्फुरन्ति परितः पत्राणि कि तैरिह स्षिगरैरप्यतिकोमेरपि निजामेवाश्रयद्विः 
श्रियम् । तानेव स्तुमहे महाजनमुखश्रीकारिजन्मत्रतान्यान्पूते नवनागरीमियतमास्तामबृह- 
वीरान् ॥ १९९ ॥ 

तुम्बी ॥ सर्वासुम्ब्यः समक्टुरमाम्तभ्विव्परसृतास्ताः संबद्धा अपि कतिपया दुम्तरं 
तारयनि । शब्दायन्ते सरसमपराः शुप्ककाठ निपण्णामस्तन्पध्येऽन्या उटितददयाः दी- 
णितं मंपिवनिि ॥ २०० ॥ एक तुम्बा व्रतिकरगताः पात्रतामानयन्ति गायन्त्यन्ये सरसम- 
धुरं शुवे विद्याः । एके तावद्रयितपगणा दम्तरं तारयन्ति तेषां मध्ये ज्वलितया 
रक्तमेके पिवन्ति ॥ २०१ ॥ 

वंशः ॥ चित्तः म॒निरितेः रारो 
जस्ितम् ॥ २०२ ॥ 

कुन्दः ॥ एप पटपदयुवा मदायतः कुन्दर यापयति यापिनाम्यि । दुवहा तदपि ना- 

पचीयते पदिनीत्रिरदवेदना हदि ॥२०३॥ परदशेयस् मभूवेभवमस्ति यत्त रे कुन्द कि दुरमि- 
मानमुरीकरोपि। एतन्न नेति करोपि सरो जवन्धुः पुप्प॑थयोऽपि मम मोरममातनोति॥२०४॥ 

कमलानि ॥ वरमश्रीकता टके नापमानसमानता । दृतीव कुमुदपिदे कमचेमुकुला- 
यितम् ॥ २०९ ॥ प्रपारितकरे मित्रे जगददयोतकारिणी । फ्रि न कैरव टजा ते कुवैत: 
कोरीसंघतिम् ॥ २०९ ॥ टश्मीसंपर्कजातोऽयं दोपः पद्मस्य निश्चितम् । यदेष गणप॑रोह- 
धात्नि चन्द्रे पराुखः ॥ २०७ ॥ अन्तश्द्राणि मयापि कण्टका बहवो वहिः । कथं 
कमरनाटस्य नामृबन्भङ्करा गणाः ॥२०८॥ माल्तीमुकरुटा याताः कुन्दा मन्दायिताम्तथा । 
पङ्कज वामिदं वृमः कुत्र यातु मधुव्रतः ॥ २०९ ॥ पङ्कन लेषु वासरः ` प्रीति्मधुेषु 
कष्टैः सङ्गः । यद्यपि तदपि तवैत्ित्रं 'मितरोदये हर्षः ॥ २१० ॥ कृममं कोशातक्या 

-------------- ~~~. 

[क (प [कः 

वृद्धश्च नवसत्तधा | तथापि हि सुवंशेन विरसं नाप- 

१ शाटिविरेषान्. २ कण्डितानाम्. ३ शुध्रतरम्. ४ ततम्; (पक्ष) प्रातिम्. ५ दुजैनत्वम्; (पक्ष) 
सखटल्पतवम्. ६ ठता. ४ तुर्म्बफटानि. < शब्दं कुवन्ति. ९ रक्तम्. १० कोशसंवरणम्, १२. र- 

नध्राणि; (पक्ष) दोषस्थानानि, १२ रकाः. (पक्षे) खटाः. १३ सोमाग्यादयः; (पक्ष) तन्तवः, १४ उदकेषु; 

१०४ सावर््यात्) जडेषु मूखषु. १५ प्रमेषु; (पक्षे) मयेषु, १६ स्वा्गरुदैः; (पक्षे) दैः १५ सूच; 
(पक्ष) ।लग्धः. | 
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विकसति रात्रो दिता च कृष्णाः । अषिकुटनिचयै सिरं क तु यदा: कुणदकमर- 
योरेव ॥ २११ ॥ उदितवति द्विजराजे कस्य न हदये मदः पदं दधति । संकुचमि कमल 
यदयं हर हर वामो विधिर्भवतः ॥ २१२ ॥ एते हि गुणाः पङकन सन्तोऽपि न ते परका- 
शमायान्ति । यष्ीवपतस्तव मधुपेरुपजीग्यते कोशः ॥ २६१३ ॥ पिनि करिभिति क्री- 
डसि मधुपेखनाखवोऽपि नहिकि ते । ह्र् ह्र् विम्प्र्ोक्तं के नृ रजा संवितृरक्तायाः 

॥ २१४ ॥ कि कुप्यसि कस्मैचन सोरमप्राराय कुप्य निजमधुने । यस्य छते शतपत्र प्र 
तिपत्रं तेऽद्य मृग्यते भ्रमरैः ॥ २१९ ॥ अयि मकरन्दस्यन्दिनि पद्मिनि मन्ये कैव सुभ- 
गतम् । पूप्पवतीमपि भवती तयजति न वृद्धः शनिरदुः ॥ २१६॥ मधुप इव मारुतेऽम्मि- 
न्मा सीरमटोममम्बुजिनि मंस्थाः। टोकानायेव मुदे महितोऽप्यात्मामृनायितां नीतः॥२१५॥ 
नकृटे वापि न सीटे न वाम्ति रूपेऽपि कश्चिदुत्कपैः । यत्यप्णाति मिचिन्दानरविन्द 
मह समेतत्ते ॥ २१८ ॥ रे पदिनीपत्र मवच्रिवरं नित्रं प्रतीमो वयमत्र क्रिनित् | 
चं पङ्कजन्मापि यदच्छमावादपि स्टशास्यम्बु न प्हरमङ्गि ॥ २१९ ॥ ननिः मरोङ्काद- 
तिपङ्किनो यद्यठोटुपेवा मधुर्विहारः । कठङ्ग एवैष कुमुद्वतीनां कलहिनः कि तु कटाव- 
तीनाम् ॥ २२० ॥ अपरि लया कैरविणि स्यपायि मुधा मुभावन्धुति बन्धृमावः । जना- 
पवादः परितः भयातः ममागमो हन्तन जातु जातः ॥ २२१ ॥ कमटिनि भटि- 
नीकरोपि चेतः किमिति वकैरवहेनितनमिज्नेः | परिणतमकरन्दमाभिकाम्ने जगति म 
वन्तु चिरायुपो मिलिन्दीः ॥ २२२ ॥ स्चिरतिरुचिरा गुनितमृचेः दिरमि शनः खय- 
मेव रोकरेण । कमडिनि महिनीकरोपि कस्मान्मलमिदमिन्दरमुदीक्ष्य टोककान्तम् 

॥ २२३ ॥ नषटिनि निपृणतां वदामि कि ते म्रमरविटाभ्भिनि सम्यद्ारप्रायाः | 
त्रिमुवननयनोत्वं यदिन्दं नयमि न हन्त दगन्तवत्ममीमाप् ॥ २२४ ॥ ्वच्छरन्दं 
दलदरविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो विदधतु गृचितं मिलिन्दाः । आमोदानथ 'हरिदन्तराणि 
नेतुं नेवान्यो जगति भमीरणात्मवीणः ॥ २२५ ॥ यावचां न सखु हमनि कै 
रविण्यो याक्चां तरणिकराः पराम्ररनित । यावत्ते मधरविभवों नवोऽम्ति तावन्माध्वीकं 
वितर मररोज षट्पदेम्यः ॥ २६६ ॥ रे पद्धिनीदट तवात्र मया नगरं दृष्ठं विचित्र 

मिव यद्धिरितं ध्रवं तत् । यैरेव श॒द्धमटिटिः परिपाटितम्चं तेभ्यः एयग्णवनि पुभवीऽत्नि 
यस्मात् ॥ २२७ ॥ कामं भवन्तु मधुटम्परपटूपदोवसं्व्रमनप्वन्थोऽठ्नवण्डाः । 
गायन्नपि श्रुतिसुखं विषिरेव यत्र गृङ्गः स॒ केऽपि धरणीररनामिषद्यः ॥ २८२८ ॥वि- 

भ्रम्य काननमसौ दिवप्रावमताने भ्यव पटूपद्युतरा ह्दयं बवन्ध । रानीव चेन्मठिनिमान- 
ज 

१ सूर्वानरकतायाः लक्षे) सविता पिना तस्मिनक्तायाः पितगामिन्या उरयामिप्रायः, २ पुष्पयुक्तम्; 

(पर्ष) रजस्वलाम्. ३ श्वेतः; (वक्ष) पवित्रः ४ गनमः; (पक्ष) प्गम्रहम्;. ५ चन्द्रस्य, ५ क 

टुषीक्रयेषि. ७ अवहैां नीता. तिरस्करतेति यत्त. ८ अपण्डितः. ° ममज्ञाःः १० चमराः, 

११ दिगन्तराणि, १२ वायोः. १३ कदमो्न्नः. 



३९० पुमाषितरत्नमाण्डागारम् । मर०९| 

मरीकरोषि कः स्यादहो मधुरिहामधुनावहम्बः ॥ २२९ ॥ खवामोदकपितसमग्रदिगन्त- 
राला रक्ता मनोहरशिखा सुकुमारमूिः । पेव्या सरोनकष्ठिका तु यदैव जाता नीत- 
स्तरैव विधिना मधुपोऽन्यदेशम् ॥ २६० ॥ किं बान्धवेन रविणा हरिणाथ किव 
कष्या च किं च अरजोदरजेन शिवा । एतस्य शुद्धचरितस्य सरोरुहस्य नेषा तुपारजनिता 
दामिता विपत्तिः ॥ २३१ ॥ रक्ष्मीनिवाप्न इति वारिरुहां प्रपिदधिरन्वेपिताः कतिपया 

वैरयसतु सनि । राज्ञि परमारितकरे किमदं ददामि सरंकोनितं वदनमम्बुरुहैरितीव 

॥ २३२ ॥ टक््मीः खयं निवसति तयि टोकधात्रि मित्रेण चापि विदितोऽस्ि दे 
ऽनुरागः । बन्दीव गायति गुणांस्तव चश्रीकः कः पुण्डरीक तव पताम्यमुरीकरोति 

॥ २९३ ॥ अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं तव किमपि दिहन्तो मश्च गुजजन्तु 

मङ्खाः। दिशि दिशि निरपे्षस्तावकीनं विदरण्वन्परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः 

॥ २२४ ॥ मरमुपत्निः खच्छरे सरमि हरिस्ते निवरप्रनं निवापः पद्मायाः पुर्दयहारी 

परिमलः । गुणैरेतरन्धेरमि च टितम्याम्बुन तव द्िजोत्तंमे हमे यदि रतिरतीवोत्ततिरि- 
यम् ॥ २२९ ॥ नाटम्य भमरो जटेप्वपि कतावापरस्य कोरे सुचिद॑ण्डे करदाता मुखेऽति- 
मृदुता मित्रे महान्मश्रयः । आमृं गुणपग्रहव्यपरनिता दवपश्च दोपाकरे यस्येषा स्थितिर- 
म्ुजस्य वप्रतिर्यकतव तत्र श्रियः ॥ २६६ ॥ नीरान्निमंटतो जनिमधुरता वामामुखस्पीधनी 
वाप्नो यस्य हरेः करे परिमि गीर्भीणेतोहरः । सवसं तदहो महाकविगिरां कामस्य 
चाम्भोरुह तवं चत्मीति्मुरीकरोपि मधरुपे कि वां प्रति व्रमहे ॥ २६५७ ॥ एक्मिञजनिर- 

वयोः मजनि खच्छे सरेवारिणि भ्रातः काचिदिहैव कानिचिदहान्यत्र व्यतीतानि नौ । 
रब्धं तामरमं त्वया म्रगटशां टीावतंपास्पदं शवाटं व्रिटृटामि पामरवधूपादाहते 
पाथपि ॥ २३८ ॥ वेमृर्यं मृगलज्छरनस्य मनसो निर्मातिमेन व्यथां नौ दूये चिरखाचिता 
मधुरिहिः सपन्त यन्नान्तिकम् । नल्पन्तीव दुरक्षराणि मधुपश्रेणीरवच्छदना यत्का- 
दम्ब कुमृद्यती हसति मां तन्मे मनस्ताम्यति ॥ ९६९ ॥ समृतिस्तव मानसे सरमिज 
तत्मोरभेवाप्निताः स्वास्ताः ककुमस्तवास्ति प्रमो बन्धुप्रिविखानिति । तरं चेदद्य गुणान- 
वद्य रिरिरे शौतानिदैः रौमि प्रायः मात्तमिदं तदत्र परमं दिषटेऽब्दद्एं बलम् 
॥ २४० ॥ खद्योताम्तरला भवन्ति मगवानस्तंगतो मानुमान्कोकः शोकमुपैति मनत्तमनप्ः 
्रङ्कषते कौशिकाः । इत्थं वेतपदप्ह्िेकविधुरो धाता तदेताटशं न द्रष्ट्यमितीव मुद्धि- 
तवती पवरक्षणं पदविनी ॥ २४१ ॥ पेटोमीपतिकानने विलपतां गीवाणमूमीरुहां येन 
घ्रातसमुज्छितानि कुम॒मान्याजधिरे निजैः । तसिन्नच्य मधृत्रते विधिवदशान्मा्पीकमाका- 
हति वं चेदपि टोभमम्बुन तदा कि तां मरति बूमहे ॥ २४२ ॥ 

१ ब्रह्मणा. २ रहस्यः; (पक्षे) कपदेकाः, ३ रक्ष्याः ४ पक्षिक ५ दोषाणामाकरे; (पक्षे) 
चन्द्रे, €^ देवमनोहरः, ७ अद्गीकरोषि, 



[भ०१ वृकषान्योक्तयः-संकीर्णान्योक्तयः । ९९१ 

रता; ॥ लतानामेताप्तमुदितकुपमानां मरुदयं मतंटास्यं दा श्रयति मृशमामोदमततमम्। 
रतास्वध्वन्यानामहह टरामादाय सहसा ददल्याधिन्याधिघ्रमिरदितमोहन्यतिकरम् ॥२४१॥ 

संकीर्णान्योक्तयः 
रिषः ॥ भस्मनि स्मररिपोरनुरागो हीयते न घनमारपरागः । मृषणं यदि फणी न 

मणीनां काचिदप्यपचितिन च हेम्नः ॥ १॥ उर्मि फणिपतिः शिखी टरटे रिरि 
विधुः परवाहिनी जटायाम् । म्रियपतसि कथयामि कि रहस्यं पुरमथनस्य रहीऽपि संम 
देव ॥ २ ॥ इयं ताबद्ठीटा यदधिरुरुहे बृ्वृषभा यदुत्तरे रुण्डं यदिह चितिभस्मापि 
रिचि । अयं को व्यापारो यदतिरकि भे हुतवहो यदग्रैवि व्यालो यदुकवरि हारा- 
हर्मपि ॥ ३ ॥ बिभ्राणे चयि मस्म कः समभवन्मन्दादरश्रन्दने कः क्षौमं कलयांचकार 
न कृती रत्ति वप्तान तयि । धत्तूरस्एहयाटतां चयि गते तत्यान कः केतकी खातन्त्या- 
ज्जहिहि त्वमीश्वर गुणांछठोकोऽस्ति तद्वाहकः ॥ ४॥ वं चेत्संचरस वृषेण टपता का 
नाम दिग्डनितनां व्याडः काञ्चनकुण्डटानि वुरुपे हानिनं हम्नः पनः | मघा चेद्टहपे 

जडाशुमयशः कि नाम सोकत्रयीदीपस्यान्बु जवान्धवस्य जगतामीशोऽसि कि वृमहे ॥ ५॥ 
छेत्पि बरह्मक्षिरो यदि प्रथयसि प्रेतेषु सख्यं यदि क्षीवः करीटमि मीतरमिर्यदि रति धत्ते 

द्मद्ाने यदि | सष सरंहरपि प्रनो यदि तथाप्याधाय भक्तया मनः क सत्रे करवाणि कि 
त्रिजगती शुन्या तरमेवेश्वरः ॥ ६ ॥ 

परशुरामः ॥ वं जामदस्य जननीवधपातकेन मंटूपितः क्रतुविदं भुरि नाभविप्यः। 
गीर्वाणवन्यचरणस्तव चन्द्रमौटिराचायेकं म मगवान्यादि नाक्ररिप्यते ॥ ५ ॥ 

रामचन्द्रः ॥ सङ्घामाङ्गणमागते दशमुख समित्रिणा वरिम्मितं सु्रीवण विवतितं हनुमता 
व्यालोमाटोक्रितम् । श्रीरामेण पतु पीनपृटकम्प् जत्कपौटश्रिया मन्द्रानन्दरमाटमा नि- 
दधिरे बाणासने टृएयः ॥ ८ ॥ 

सीता ॥ वनान्त सटन्ती शक्चिशुमाटाक्य चक्रिता भुजप्रानतं मनुमनतिं महुः 
सपदि या । अहो सेयं सीता दशवदननीता टटरदंः परीता रकषामिः श्रयति विवा 
कामपि द्रम् ॥९॥ 

इन्द्रः | जम्भारिरेव जानानि रम्भासयोगविम्रमम । वरीचरीविटः किव्विजानाव्वमरका- 

मिनीम् ॥ १० ॥ 
स्मरः ॥ परो गीवाणानां निनभृनवहोपुरुषिकामहा कारं कारं पुरभिदि शारं संमृख- 

यतः } स्मरस्य खवोटानयनदशुभमााचनपदं वपः मन्या मादानटममितनादास्पद्रममृत्॥ {१॥ 
~~~ = क न ~ ~ ~" ~~~ ~ ~ 

| १ नन्दिना. २ दिगजानाम् जटां चन्द्रम्; (पक्षे) जटाम्. ८ सूमरस्य. ५ द्यापरय्रसि 

९ मत्तः, ७ व्रादयाहदिभिः, ८ इन्द्रः ९ व्ररर्रा्फरिा दासा तम्वा जपः. १० दवाद्नाम्, 



६९२ पुमापितरतमाण्डागारम् । मर०५] 

आकाशम् ॥ यः पीयृषसहोदरः ज्षपयति ज्योत््ाजरैः प्तवेतो यश्च त्वामधिकाधिकं 
उवरयति पोदामतपेः कैः । भ्रार््योम तयोरपि स्थितिमिह ग्यातन्वतो विक्रियानिभुकत- 
स्य महमेतदप्मं दूरेऽधिरूटं तव ॥ १२ ॥ 

पृथ्वी ॥ विश्वास्य मधुरवचनैः साधृन्ये वश्चयन्ति नप्रतमाः । तानपि दधाति मातः का- 
स्यपि यातस्तवापि च विवेकः ॥ १३ ॥ 

जलम् ॥ रोलयं नाम गुणस्तवेव सहनः सामाविकी खच्छता कि ब्रुमः शुचितां भवन्ति 
शुचयः स्परोन यस्यापरे । किवातःपरमुच्यते स्तुतिपदं यजीवनं देहिनां लं चेन्नीचपथेन 

गच्छमि पयः कस्त्वां निरोद्धुं क्षमः ॥ १४ ॥ अग्नं लन्जमथाठ्नमस्तत इदं बह्याण्डमण्डा- 
तुनविश्ं स्थावरजंगमं तदितरचम्मृरमित्थं पयः | धिक्तां चोर इव मयासि निभृतं नरम 
त जालन्तरेनध्यन्ते विवहास्वदेकररणास्ामाश्रिता जन्तवः ॥ १९ ॥ 

मारुतः ॥ सैच्चा नाविकधोरणी निपतिता मध्येजटं क्षेपणी पन्थाः पर्वैदुगेमो ैनघन- 
च्छन्नश्च प्रीरापथः । हंहो मारत दुस्तरो जछनिषिः शीण च नीः परपरतं मध्ये मजय वा 
तटं गमय वा हस्ते तवास्ते हयम् ॥ १६ ॥ 

गरगतणिका ॥ जटम्रमोत्पत्तिकतो गुणोघ्ान्रकाशयन्तां मृगतृष्णिकायाम् । नटाश्चय- 
मरानतिरमृन्ममेषा प्मृतमंतापकरी पिपाप्रा ॥ १७ ॥ 

सुवणम् ॥ अग्निदाहे नमे दुःखं छेदे न निके न वा । यत्तदेव महदुःखं गुञया सह 

तोटनम् ॥ १८ ॥ न वै ताडनात्तापनादहिमध्ये न वै विक्रयाच्छिर्यमानोऽहमस्मि । मृवणे- 
स्य मे मुख्यदुःखं तदेकं यतो मां जना मुज्जया तोल्यनि ॥ १९ ॥ 

माक्तिकम् ॥ अलच्छेनाविरुद्धेन सुषरत्तेनातिचारुणा । अन्तभिन्नेन माप्तं मोक्तिकिन 
निबन्धनम् ॥ २० ॥ हदये कुरु संचयं गुणानां यदि रे वज्छरपि नाके निवाप्रम् । इति 
मोकतिक ते वदामि नूनं गुणहीनो नहि नापिकरे वरिमाति ॥ २१॥ रत्नाकरे परिहता वस- 
तिः किमन्यदङ्खीरतः कटिनवेधनदुःखमारः । वक्षोजकुम्भपरिरम्भणदोटषेन कि कि नतेन 
विहितं बत मौक्तिकेन ॥ २२ ॥ 

सुवणकारः ॥ हे हेमकार परदुःखविचारमृढ कि मां मृहुः पमि वारशतानि वहो । 
संदीप्यते मयि सुवर्णगुणातिरेको टामः परं तव मुखे खलु मस्मपातः ॥ २३ ॥ 

हारः ॥ मुक्ताहार गुणीमृय नोपपरप्यः स्तनस्वया । विभवे यस्य काठिन्यं व्यर्थं तदु- 
पपपणप् ॥ २४ ॥ णवतम्तव हार् न युज्यते परकटत्रकुनेपु विदुण्ठनम् । स्णटराति शीतै- 
करो जघनस्थटीमुचित्मस्ति तदेव रकैट्किनः ॥ २५ ॥ सदुततद्रणविचित्रमहाहकान्ते का. 
न्ताघनस्तनतटाचितचास्मू्ते 1 आः पामरीकटिनकण्ठविर्ग्रभङ्ख हा हार हारितमहो भवता 

 ९गतः. ` „ ४ जलमध्ये, ५ च्छादितः ६ अन्तरिक्षम्. १ भ्रमे. २ गतः, ३ गरिता, ४ जलमध्ये. ५ निष्रिडघनाच्छादितः, 
५ भिन्ना. ८ पुत्रवतः; (पक्ष) गुणयरक्तस्य, ५ चन्द्रः. १० कठङूयुक्तस्य. 



[०९ पंकीणोन्योक्तयः । ६९६ 

गुिलम् ॥ २९ ॥ दीर्णोऽप्नि चेत्कनकमूत्रनिवेदानाय मुक्ताकलाप किमतो भवतो विषादः | 
यत्पञचबाणजयमङ्गलहेमकुम्भकुम्भस्तनीस्तनतटे भवितानुषङकः ॥ २७ ॥ अन्येऽपि सनिति कति 
नो गुणिनो जगत्यां हार तमेव गुणिनामुपरिस्थितोऽपि । एणीदशचामुरपि निखमवस्थि्स्य 
सदटुत्तता च शुचिता च न खण्डिता यत् ॥ २८ ॥ येनाकारि महीमृतामविरलं कण्ठेषु री- 
हायितं येन मापि सरोजसुन्दरदशां तुङस्तनालिङ्गनम् । जातं येन गनेन्द्रगण्डपुलिनि पा- 
धारणं गुज्ञया मुक्तादाम तदेव पामरपुरे नावाप कां कां दश्षाम् ॥ २९ ॥ 

फञयुकः ॥ श्रीमता कथय कथक पूवं कानि कानि मृतानि तानि | जन्म यापयपि 
येन समस्तं हारद्यहदये हरिणाक्ष्याः ॥ ६० ॥ 

कुण्डलम् ॥ यत्पूवं पवनागिश्सख्रपटिैश्चीणं तपो दुष्करं तस्थेतत्फलमीदश्ं परिणतं 
य्जातिरूपं वपुः । मुग्धापाण्डुकपोटचुम्बनपुं सङ्श्च रत्नोत्तमैः प्राप्तं कण्डट वाञ्छे 
किमपरं यन्मृढ दोखायपते ॥ ३१ ॥ 

नासाभूषणम् ॥ हारस्यातिदुरापमस्ति भवने ह नापिकाभृपण वत्सोभाग्यमिति मतीरि 
वनितावक्रन्दुकानितप्रद । यत्कान्तातनुपंगमाय सहते सोऽन्तर्विमेदम्यथां सा नामा पुरमेद- 
नादपि मवत्पङ्गं यतो वाञ्छति ॥ ६२ ॥ 

वयः ॥ गुणानामन्ञानादनुमवतु तावत्तिपदं मृहुबाहिच्छऋदभ्यनिकरममे। खणवच्यः । 
अपि न्ञाते त्वे तव गुणसमुद्रस्य परतः समं गुञ्ापुस्तुटनमतिटजाकरमिदप् ॥ ३३ ॥ 

रङ्गः ॥ हे रङ्ग हेमतुखया तृदितीऽपि निलयं मानं जहीहि किमु पदयपि ना विरोपम् | 
सण सरत्नघटितं दपरोखरेषु तं पाप पामरवधृचरणषुं टीनः ॥ ६४ ॥ 

वीणादण्डः ॥ यदतत्कामिन्याः सुरतविरनौ पवना करणानीतम्चं वमपि मह् हा- 
रेण गुणिना । मुहः कुवनगीतं गरुचकल्दापीठोपरि टुटत्तय वीणादण्ड प्रकटय फं कम्य 

तपसः ॥ ३९ ॥ 

प्रदा ॥ माधवस्य मुरा मुखद्म्रा रागमाव्रहतु ।कतु वयस्य | वद्मनाहाचात मान्ते 

गवां या त्रिभि बहशो त्रिवराणि ॥ ३६ ॥ परिषीव्य करद्यन गां परपुना परिचुनि- 
ताननापि | मुरदी महनीयवंशजाता महराक्रन्दममन्दमातनाति ॥ ५५ ॥ 

विन्दः ॥ सरातमम्यकरविन्द कन्दय्यता वद््राण्यमृनि तया गाणीविभ्रमभाजनानि 
मुवहन्यात्मा किमायास्यते । कि तकं सुचिरं चिरादभिनवं वापम्तदापृत्यतां यच्नोञ्नित 
कुचस्थलातक्षणममि क्षोणीमुजां वमाः ॥ २८ ॥ 

छाङ्गलिकः ॥ रे राङ्गटिक निपद्याक्रोड दाहं प्रा यददराक्षीः । सपरशम्पश्विक्ञेपात्तद- 
खिल्मजनिष्ट हेम दरपयोग्यम् ॥ ३९ ॥ 
~~ "~. 12 ` श । ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ८ ~~ ~~ ~ व त 0 7) 

१ सातणच. २ गण्रत्तन, ३ स्पश्चा मणिविरेध 
५ © 
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कर्णधारः ॥ र्गा नदी शिथिलबन्धविडनम्निनी नौरभ्ुत्तता जहमुचो विषमः मीरः । 
आङूढवाननिजकुटम्बयुतो ऽध्वनीनस्तत्कणधार कुरु यत्सटशं करस्य ॥ ४० ॥ नीणौ तरिः 
सरिदियं च गभीरनीरा नक्राकुला वहति वायुरतिपरचण्डः । तायाः लियश्च रिशवश्र त- 

थेव बृदधास्तत्कणैधारमुजयोबटमाश्रयामः ॥ ४१ ॥ 
ैखिकः ॥ अमी तिलासैटिक नूनमेतां सेहादवस्थां भवतोपनीताः । देप्योऽभविप्य- 

दयदमीषु नूनं तदा न जाने किमिवाकरिष्यः ॥ ४९ ॥ 
प्रलावकषः ॥ भ्रातः पञ्रटावक मा कुर संतोपमन्यनिधनेन । मातस्तवैव धातुः ल- 

मित्वं किं न जानापि ॥ ४३ ॥ 

व्याधः ॥ एको विश्वतां हराम्यैपघृणः प्राणानहं प्राणिनामिल्येवं परिचिन्य मा खम- 
नसि व्याधानुतापं षाः । मूपानां भवनेषु किच विमरकत्ेषु गृढाशययाः सराधूनामरयो व- 
सन्ति कति नो वत्तल्यकक्षाः खलाः ॥ ४४ ॥ प्वेद्धिगकरं मृगादनममुं मंलज्य हा धि. 

क्या टोकस्यानपकारिणं गिरिनदीतीरावीनित्रतम् । अश्नन्तं तृणमेणशावमदयं व्याध 
घ्रतामं वृथा देवो दुबैरधातकोऽयमिति मा गाथा यथार्थीृता ॥ ४९ ॥ 

विषमन्त्री ॥ भेकेन करणता सरोषपरूषं यत्छृष्णप्पौनने दातुं कणेचपेटर्मुज्कितमिया 
हस्तः समृषठापितः । यच्चाधोमुखमक्षिणी विदधता नागेन तृप्णी स्थितं तत्पवं विषमन्तरिणो 
भगवतः कस्यापि टीटायितम् ॥ ४६ ॥ 

मालाकारः ॥ तोयेरल्यैरपि करुणया भीमभानौ निदाप्रे माराकार ग्यरचि भवता 
या तरोरस्य पुष्टिः । प्रा कि शक्या जनयितुमिह प्र्रपेण्येन वारां धारापारानपि विकिरता 
विश्वतो वारिदेन ॥ ४७ ॥ | 

कायस्थः ॥ कतिभ्यः परादान रिपुजनमुह्दां चोपकारान्कुरु चं सौजन्यं बन्धुर्वगे निज- 
हितमुचितं खामिका्यं यथाथम् । श्रोत्र ते तथ्यभेतत्कथयति सतते टठेखनी भाग्यशाचिन्न 
चेन्र्टेऽधिकारे मम मुखपदशं तावकास्यं भवेद्धि ॥ ४८ ॥ 

कविः | कस्वं मोः कविरम्मि तत्किमु सते क्षीणोऽस्यनाहारतो धिष्धेशं गुणिनोऽपि 
ुगेतिरियं देशं न मामेव धिक् । पाकार्थं क्षधितो येदेव विदे पाकाय बाह तदा विन्ध्य 
नेन्धनमम्बुधो न रिं नात्चं धरित्रीतटे ॥ ४९. ॥ 

बाछाः ॥ ये रिरसा निदिता अपि न भवन्ति सखे म्रमानपुखदःखाः । चिकुरा इव ते 
बाला एव जरापाण्डुमवेऽपि ॥ ९० ॥ 

रोलूषः ॥ वंशः मंशुरसौ प्रुणव्रणमयो जीणा वरत्रा इमाः कीलाः कृण्ठतया विदन्ति 
न महीमाहन्यमाना अपि । आरोहम्यवसायप्राहमिदं रदृ संत्यभ्यतां दूरे श्रीरनिकटे छ- 
तान्तमहिषग्रेवेयघण्टारवः ॥ ५१ ॥ 
ण भ 

= ` णम अअम 

१ निष्करुणः, २ मण्ट्केन. ३ निर्भयेन, 
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कुशीखवाः; ॥ मोटिः ल्णकिरीटकानिरुषिरः केयुरमन्यौ भुजौ वद्या शिल कशचकि 
मभृतयो देवेति वित्ताप्यतरे । इत्थं कल्पनया कृशीचवनपाहकारदा् वृथा नृलयन्ते भतो 
मविष्यति मपीमात्रावरोषं वपुः ॥ ९२ ॥ 

वाला ॥ खण्दाम मृषेनि निधेहि गवेधुकानां गुञजजामयीमुरपि धारय हारयष्टिम् । बे 
कलावति चिरं पतितापि पछ्छो तहोहमन्यदपि मृषणमेषणीयम् ॥ ९३ ॥ 

पट्टीपतिपुत्री ॥ एतनमन्दविपकतिन्दुकफरद्यामोदरापाण्डुरमान्तं हन्त पृरिन्दपून्दर्क- 
रस्पशक्षमं लक्ष्यते | ततपद्ठीपतिपुत्रि कुञ्ञरकुछं कुम्भामयाम्यथनादीनिं लामनुनाथते कुचयुगं 
पत्रादृतं मा ठाः ॥ ९४ ॥ 

पान्थः ॥| न यत्र गुणवत्पात्रमेकमप्यस्ति संनिधौ । कस्तत्र मवतः पान्थ कृषाम्प्रहणा- 
ग्रहः ॥ ५९ ॥ वापीं कापि कदापिन श्रुतचरी को वेद कीदपरो व्योमाम्भोजवनीत चात्र 
तटिनी कनाम विज्ञायते । हंहो पान्थ दुरन्तपादसमेेरत्रागतं चेनमरौ मण्डूककुदयङ्गपकुल- 
जङारदन्धोः कबन्धं पि ॥ ५६ ॥ 

कस्तूरिका ॥ अयि लयक्तापि कस्तूरि पामरैः पङशङ्कया । अं वेदेन मृपालाः त्रि न 
पन्ति महीतटे ॥ ९७ ॥ यद्यपि दैवाछव्धा कस्त्रीमृमिरत्र भृरितरम । नेया क्रिमघौ तदपि 
हि शौचार्थं जानता पुंसा ॥ ९८ ॥ दुर्टद्पह्ठीपतिपुतरहस्ते कस्तूरि कस्ते वद् दुर्विपाकः । 
आरम्य सौरम्यकथापु मौनं माहिन्यमात्रे वचसोऽवकाशः ॥ ९९ ॥ अयि वत गुस्गर्वे मा 

स्म कस्तूरि यापीरसिपसिमिहानां मौहिना सोरमेण । गिरिगहनगुहायां टीनमवन्तरीनं 

खजनकममनैव भराणहीनं करोपि ॥ ६१० ॥ जन्मस्थानं न खट विटे वणनीयौ न वर्णी 

दूरे पुमां वपुपि रचना पङ्कशङ्कां करोति । यद्यप्येवं सकलमुरमिद्रग्यगवापहारी का जानी 
ते परिमख्गणः कोऽपि कस्तरिकायाः ॥ ६१ ॥ 

दीपः ॥ रक्ष पात्रगतं सेहं प्रदीप श्रीविवधेनम् | प्रयास्यति तिना तैन मम्मवं यद्र- 
हूणाः ॥ ६२ ॥ बहिरतिनिमेलरूपं वहतम्ते दीप दैवतो जगति । अवगतमनिरादान्तरमौ- 

उज्वल्यं कजल्द्वारा ॥ ६६ ॥ न मणेरितोऽधिका मा नो मृदुता न परक्िममता वा । अ- 
चिरस्थितिरिति दीपो न हि बहूमृल्योऽभवत्मायः ॥ १४ ॥ यां कान्ति वहधि परां प्रदीप 
भद्र खीयापाविति हदि मा स्म मन्यथास्तम् । स्तरे वयि निरि मानुनाहिनामो नैवं च 
दहनि सतिक्रवागतासा॥ ६५ ॥ प्रदीप किम् कृप्यपि प्ररयमामतप्रजहत्भापटल- 

पाटलम्रकटपावकव्यक्तये। त्वमङ्ग किमू कामिनीकुचतटीपटीपदवप्रकम्पनपरिम्पु रत्यवनचशापारं 
गतः ॥ ६९ ॥ रे रे दपि तिरस्कताविछतमःम्तोमारिवगस्य ते रात्र गृढनिजाद्गपातिशल- 
माघातेन कि पौरुषम् । तत्कमाचर येन तावक्रयशो मृयालमाते पुनने स्नहो न चपा दशा 
नहि परं ज्योतिः परं स्थास्यति ॥ ६७ ॥ 

० 

१ कृपात्. २ जलम्. ३ दृस्तपादादिक्षाठनाथम्. ४ शोभा. 
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तृढा ॥ गृषु भििषु शिरप्ा मणम लघुष्नत पेषु तृट । उचितन्ञाि तहे 
तल्याति गुाफरैः कनकम् ॥ १८ ॥ प्राप्य ममाणपदीं को नामास्तेतुटेऽवहेपत्ते। नय- 
मि गरिष्ठमधस्तात्तदितरमृच्ेस्तरां कुरुषे ॥ ६९॥ 

कुम्भः ॥ टटतरगलकनिवन्धः कूपनिपातोऽपि कल्रा ते धन्यः । यजीवनदानेस्तं त- 

पमं रृणां हरसि ॥ ७० ॥ शछाध्यं नीरपकाष्ठताडनशतें श्छष्यः प्रचण्डातपः छः श्छ- 
यतरः सुपङ्कनिचयैः @ष्योऽतिदाहानलः । यत्कान्ताकुचपार्नाहुतिकाहिन्दोकलीलापुं 
रन्धं कुम्भवर् तरया नहि मुखं दुःखेर्विना कम्यते ॥ ७१ ॥ 

कटश: ॥ प्रातः ्रालनटेपगोपितवहिस्ताप्राृते स्तो मा भेषीः कला स्थिरो भव 
चिरं देवाटयस्योपरि । ताम्रलं गतमेव काञ्चनमयी कीर्तिः स्थिरा तेऽधुना नान्तस्तखविचार्- 
णप्रणयिनो टोकरा वहिर्बदययः ॥ ७२ ॥ | 

दुग्धम् ॥ को हि तुटामधिरोहति शुचिना दुगेन म्हजमधुरेण । तपं वितं मथितं 
तथापि यत्छ्नेहमुदिरति ॥ ७६ ॥ 

वेडिग्रादण्डा; ॥ यत्द्रुणोऽपि सरोऽपि तटम्थितोऽपि वंशोद्भवोऽपि विदधासि दृशं 
सकरम । वक्रात्मनो बदिदादण्ड तदेव तस्य जानामि संगतिफटं तव कण्टकस्य ॥ ७४ ॥ | 

दारः ॥ कोण्रियस्य छाभेऽपि नतं सद्धशजं पनुः । अपद्रयः शरः स्तन्धो रक्ष- 
माभिकह्या ॥ ५९ ॥ 

टम्पाकः ॥ प्रागस्म्यं प्रभयन्यशो विशदयन्धादी मुखे योजयन्मृपानां कल्यन्कथां 
वरिरचयन्दस्ताङ्गयीः स्फोटयन् । दानं पषवयन्गुणं द्िगुणयत्नत्राचलं बरृणयंदम्पाकः सविषं 
समे सुट्यां करि नाम नो मापते ॥ ७९ ॥ 
खः ॥ किमहं वदामि खट दित्यमतं गुणपक्षपातममितो मवतः । गुणशालिनी 

निणिलप्राधुजनान्यदहर्मिशं न खट विम्मरमि ॥ ७७ ॥ 

कण्टकः ॥ सुमुखोऽपि सूषत्तोऽपि सन्मागंपतितोऽपि सन् । सतां वे पादटग्रोऽपि व्यथ- 
यत्येव कण्टकः ॥ ७८ ॥ 

कालक्रटम् ॥ नन्वँश्रयस्थितिरियं तव काल्कूट केनोत्तरोत्तरविरिं्टपदोपदिष्टा । प्रा- 
गणेवम्य हदये वंपक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना वस्ति वाचि पुनः खदानाम् ॥ ५९ ॥ 

भिदा ॥ द्वात्रिशशनद्दषिमध्ये भ्रमति निलयः । तदिदं रिक्षितं केन जिह संचार. 
कशचदम् ॥ ८० ॥ 

नन्दनवनम् ॥ लर्टोकस्य रिखामणिः पुरतरुम्रामस्य धामाद्रतं पौटोमीपृरुदूतयोः 
~~~ --~न~+~ "~~~ ----~-----* ~~~ ~~---------~ ~~ ~~ ~---~-~~-~--- = ~~~ ~ ~~ प 1 1 

१ कोा्तनलेषेन गोपिता बरह्मा ताम्राकृतिर्यस्य. २ टम्पदो धूर्तो वा. ३ आश्रयो निवासस्तत्र स्थितिः, 
८ उक्कृष्टम्. ५ स्थानम. ५ अभ्यन्ते. ४ सदाशिवस्य. ८ दन्ताः, 
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परिणतिः पुण्यावहीनामति । सरलं नन्दन किं विदं सद्दयैनियं बिधिः र्थ्यते वत्तः 
खाण्डवरङ्गताण्डवनटो दूरेऽस्तु वेश्वानरः ॥ ८१ ॥ 

वसन्तः ॥ धूमायिता दहादिशो दटितारविन्दा देहं दहन्ति दहना इव गन्धवाहाः | 
त्वामन्तरेण म्रदुताप्रदलाप्रमञ्ुगृज्न्मधुत्रत मधो किल कोकिलस्य ॥ ८२ ॥ 

युर; ॥ जगति विदितमेतत्काष्ठमेवापि नूनं तदपि च किङ सलयं कानने वर्भितोऽपि । 
नवक्कुवलयनेत्रापाणिपद्गोत्सवेऽस्िन्मुप्रल किपटयं ते ततलक्षणाद्न्न जातम् ॥ ८३ ॥ 

संकीणा; ॥ गतास्ते दिवमा यत्र द्यवन्ना कस्यदालिनाम् । ओदुम्बरफटेभ्योऽपि सछ- 
हयामोऽद्य जीवितुम् ॥ ८४ ॥ नौकां वै भजते तावद्यावत्पारं न गच्छति । उत्तीर्णे तु 
नदीपारे नौकायाः कि प्रयोजनप् ॥ <९ ॥ एका मृरुभयोततयमुभयोदटकाण्डयोः । 
दालिदियामाकयोभेदः फेन परिचीयते ॥ ८६ ॥ कोस्तृममुरमि मरारेः रिरपि शशी यो- 

तते पुरंनयिनः । ननु जन्मना नु जटेजैममतुरियतीं गति पर्य ॥ <५ ॥ साधो कृण्डल्र- 
टनापरिक्रमादट्मविद्टकर्णा पूः । वप्रति दिगम्बरनगरे रजकश्चतुरोऽपि रि कुरुते ॥ ८८॥ 
शतपदी सति पादराते क्षमा यदि न गोप्पदमप्यतिवर्तितुम् | क्रिमियता हिपदस्य हनूमतो 
जखनिषैः क्रमणे विवदामहे ॥ ८९ ॥ हे मि हे माटति हे ठवद्गि न ताद्शी कापि 
मवादक्ीनाप् । क्षणं समाघ्राय मधुव्तं या विस्मारयेदम्बुजिनीत्रियोगम् ॥ ९० ॥ यः कृ 
न्तपाणिरिह मूप दृति ममिद्धा मृखण्डमात्रतरिमवः परमेवकरश्च । तस्यात्मनः स्ततमिच्छति 
राजङाव्दं व्रीड जगल्नननि हन्त निराश्रयामि ॥ ९१॥ इन्द्रो यमाऽपि वरुणोऽप्रि हता- 

दानोऽपि बह्मा हसे हरिरमीव्यपरृदयदुकतिः । भृपाटमौदिमणिरजितपादपीट नम्यात्रतम्य 
फलटमिन्धनमद्वहामि ॥ ९२ ॥ आः सवतः स्फुरत् कैरवमाः पिवन्त ज्योत््राकरम्भमदरंभर- 
यश्चकोराः | यातो यदेष चरमाचटमयनृम्बी पङ्करुहमकरनागरणप्रदीपः ॥ ९६ ॥ सरन- 
खरविमृक्ता रक्तरक्ताश्च मुक्ताः परिणतव्रदराणां विन्रमणाप्गृह्य । सपदि परमि धौताः 
प्रत्यभित्ताय मुक्ता इति किरति किराती हन्त कान्तार एव ॥ ९५ ॥ अब्धेरम्भः स्थगित्- 

मुवनाभोगपाताचकरकषेः पोतोपाया इह हि बहवो लद्धनेऽपि क्षमन्त । आहो रिक्तः कथमपि 
भवेदेष देवात्तदानीं को नाम स्याद्वटकुहरारोकनेऽप्यम्य कल्पः ॥ ९५ ॥ ट्गत्येतम्मिन्वा 
निरवधिचमत्रलयतिशये वराहो वा राहुः प्रभवति चमत्कारविषयः । महीमेको मग्रं यद- 
यमवहदन्तमुसटैः शिरःशेषः दात्रं निगिदति परं संल्यजति च ॥ ९६ ॥ श्रुता कुम्भप्र- 
मुदरवेन म॒निना किचित्तदात्याहतं सिन्धवेन्धुकृटम्बददरफटं हपद्विरं ध्यायति । गाम्भी 
योद्यदि ते न रिम्यति न वा त्रस्यनिि भकीरिशोरत्रागत्य सुण वमन्तं तिमयो नातानुक- 
म्पा वयम् ॥ ९७ ॥ वक्रां नैप तनूविवरतनगति गृह्णाति साजिम्मितस्मरटवल्ैरम्प्य न म- 
नाक्चेतः परावतत । हस्ते तवं मूनिदारकम्य पतिता कल्याणि तच्नीयतां वेदीमानेनबर्हिरप 
म ~ ~ ~ न ०५७८१४७१ 

१ अवमानः, > कल्पवृक्षाणाम्. ३ कृपनिवासिमेकसमट 
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णवषरकरतव्यपकर्थयः ॥ ९८ ॥ सन्लन्येऽपि बहस्पतिपरभृतयः संभाविता; पञ्षास्तान्म्लयेष 
विशेषविक्रमरुची राह्म पैरायते । ह्यविव ग्रसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरो मामुरो भ्रात 

पर्णि परय दानवपतिः शीर्षावरोषीकतः ॥ ९९ ॥ वीणाप्येकगुणेन राजरमणीनीरन्धभपीन- 

स्नदन्रे सेति शुप्कदारुनिचया निःसारतुम्बीफटा । चच्त्पाविकशषेरीपरिददमोदमथा- 
मामुरं मुक्ताजातमपीह निरगुणतया योग्यं न संमाव्यते ॥ १०० ॥ तृप्णारोङविोचने क- 

लयति माची चकोरीगणे मौनं मुखति किं च कैरवकुटे कामे धनु्धन्वति । माने मानवतीज- 
नस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधना घातः कि नु विधो विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः ॥१०१॥ 
कस्मै हन्त फटाय सननगुणग्रामाजेने सजति खवात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाक - 
य । ये भावा हृदयं हरनिति नितरां शोभाभरैः संमृतासनैरेवाम्य कटेः कटेवरपुषो दैनंदिनं 
वर्धनम् ॥ १०२ ॥ मर्यादानिल्यो महोदधिरयं रताकरो निश्चितः स्ाशचापरिपूरकोऽनुग- 
मितः संपत्तिहेतोमंया । हाम्बकोऽपि न टठम्यते किमपरं रतं महाप पर दोषोऽयं न महोद- 

धेः फटमिदं जन्मान्तरीयं मम ॥ १०३ ॥ एकः कणमहीपतिः प्रतिदिनं लक्षाधिका याच- 

काः कस्मै कि वितरिष्यतीति मनसा चिन्तां वृथा मा कृथाः। आस्ते कि मरतियाचकरं सुरतसः 
म्र्यम्बुजं कि रविश्चन्द्रः कि प्रतिकैरवं प्रतिरतागुसमं किमम्भोधरः ॥ १०४ ॥ 

इति श्रीह्ुभापितरल्नमाण्डागारे पमं प्रकरणं समाप्तम् । 



प्रकरणम ६। 

नवरसप्रकरणम् । 
[1 

शृद्धाररसनिदंशः 
न ~ - 9 

मरनसिजप्रहसा । 

अनङ्गेनाबलाप्गानिता येन जगत्रयी । स वित्रचरितः कामः सवेकामपरदोऽप्तु वः 
॥ १ ॥ एकं वस्तु द्विधा कर्तु बहवः सन्ति धन्विनः । धन्वी प मार एैको हयेरिक्यं 
करोति यः॥ २॥ न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पृष्यधन्वनः । तथापि जितमेवाप्रीदमुना 
भृवनत्रयम् ॥ २ ॥ प एकस्रीणि जयति जगनि कृप्तमायुषः । हरतापि तनं यस्य शमुना 
न हतं बलम् ॥ ४ ॥ कपर हव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने | नमोऽस्लवार्यवीरया 
तस्मे मकरकेतवे ॥ ९ ॥ बणिप्वारेप्य गृणाचिधाय चापं वियोगिनीनयने । लयमतनुन- 
गदेतजयति पुमास्रो विचित्रधानुप्कः ॥ ६ ॥ पंपदमतरटरम्यामनन्यमामान्यत्रहल्दप- 
निधेः । पृष्णातु चित्तयोनेरपटितघटनापटीयमी विभृता ॥ ७ ॥ यामिरनङ्गः प्गीकतः 
सियोऽखीकृताश्च ता येन । वामाचरणप्रवणौ मणमत ता कामिनीकामी ॥ ८ ॥ जयति 
मनप्निजः सयेकहेत्मिथनकृटस्य वियोगिनां कोरः । वप्रपि यदिपुपाततवारणाथं वहति 
वधूं शरिखण्डमण्डनोऽपि ॥ ९ ॥ चेतोमुवश्ापवति मप्रमङ्गेकावा कथा मानुपलोकमा- 
नापू । मतैः परामप्यलिकिक्षणम्य तथात्रिधं पौरपमधमाप्रीत् ॥ १० ॥ रिव रिव हि 
शिवेन पुष्पधन्वा त्रल्यनटेन क्रिमियंकारि भमम्म। महि पुनरुद्ितक्छय ठकरिप्रतु 
मणिमन्वमहौपरपाध्यः ॥ ११ ॥ रमखयंमहरया दरिणक्षणानां यनाक्रियन्त सतनं 
गृहकमदासाः । वाचामगोचरचरित्तिचितिताय तम नमो भगवत कृपम॒मायुधाय ॥ १९ ॥ 
वक्षःस्थरीवदनवाम्रीरमागेः पुप्यन्ति यम्य विभुतां पुरपाखयोऽपि । परोऽ जगत्रितय- 
जितरचापधारी मारः परान्महरतीति न विस्मयाय ॥ १३ ॥ स्तकीखमाधनवता भवता 
पीन ' शतैर जगजितमनङ्गतयापि स्म् । स्याचेद्रवान्हुरारः मतिकव्यगात्रः कुया 
स्ततो यदपि कमं कियन्न नाने ॥ {४ ॥ हारो जल््रवमनं नदिनीदटानि प्रदियमी 

१ शहङ्ारवीरकरुणाद्धतहास्यभयानकाः । बीभत्सरोद्रशान्ताश्च नवधा कीर्तिता ग्माः।॥ २ प्रटयकरा 

टिक्रो नतकः, हिव दति यावत्. ३ कृतः, ४ उदयन्नः, ५ छं कतुम्. ६ अचिकित्छः, ५ ल्ली 

णाम्. ८ गरहकमकगा दाप्ताःः ९ मदनाय, १० अल्पानि, ११ मदन. १९ सघेच्छया, 

~~ ~~ ~ - ~ ~ ~~ ~ ~~ -------~ - ~ ~ = ~ +~. ५ 
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करमुचस्तुहिनांरुभाप्तः । यस्येन्धनानि तताि च चन्दनानि निर्वा्रमेप्यति कथं स॒ 

मनोभवाः ॥ १५ ॥ कुल्गुरुरबलानां केदिदीकषाप्रदाने परमभृहदनङ्गो रोहिणीव- 
भस्य | अपि कुसुमषटषतैर्देवदेवस्य जेता जयति पुरतदीलानाटिकापूत्रधारः ॥ १६ 
हदयतृणकुरे दीप्यमाने स्मरापरावुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि । किमु कुवेल- 
यनेत्राः पन्ति नो नाकनार्थच्िंदरपतिरहस्यां तापसी यत्ििपेवे ॥ १७ ॥ न गभ्यो 
मन्त्राणां न च भवति मर्षज्यविषयो न चापि ब्रव व्रजति विविधः शान्तिकिशतैः। 
भ्रमविादङ्के किमपि तिदधद्रङ्गमपतमं स्मरीपस्मारोऽयं भ्रमयति दशं प्रणयति च 
॥ १८ ॥ कानेत्युतपरृटोचनेति विपुरश्रोणीभरत्युप्त्पीनोततुद्गपयोधरेति सुमृखाम्भो- 
नेति सूभ्ररिति । दष्ट माद्यति मोदतेऽभिरमते प्रस्तौति विद्वानपि पलक्षाशुचिपत्रिकां 
सखियमहो कामस्य दुश्रेटितम् ॥ १९ ॥ चन्द्रे शीतख्यत्यटीकनयनं शंभोः मुधाशीकरे- 
विप्वम्याकुटयत्सु संयमधनान्कान्तादगनतेषु च । टदायै परमेकषवं धनुरिपूनिग्रस्- 

नात्मनः स्वच्छन्दं रतिवह्छमो व्रिजयते तरैरोक्यवीरः स्मरः ॥ २० ॥ दृधुधन्व दाराः 
ममुनविततिरृङ्गावटी पिजिनी यस्याज्ञावशवतिनः मरमनप्रो निरविष्टराष्रादयः । यद्राणा 
विहता विरचिमुरनिन्मृत्युनयेन्द्रादयो व्याप्ताशेषमुखा इव त्रिभुवनं पायादजेयः स्मरः 
॥ २१ ॥ प्रासादीयति वरेणवादिगहनं दीपीयति द्रावतमः पयङ्कीयति मृतटं टपदपि छ- 
ह्णोपधानीयति । कस्तूरीयति कर्दमः किमपरं यनो रमात्रि्टयो्यनाटोकितयोः स॒ वन्ध- 
महिमा देवो नमस्यः स्मरः ॥ २२ ॥ 

छीपरशंसा | 
दृशा दग्धे मनपिनं जीर्षयनिति दृशेव याः । विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामर 

चनाः ॥ १॥ न ह्यन च मातङ्गेन रथम च पत्तिभिः । स्रीणामपाङ्गट्टमेव जीयते जगतां 
त्रयम् ॥ \ ॥ सोमः डच ददो तासां गन्धर्वाश्च ज्ुभां गिरम् । अग्निः सवङ्गकान्तितं 
तस्माच्निप्केसमाः छियः ॥ ६ ॥ सिय: पवित्रमतुदटं नेता दुष्यन्ति किचित् । मापि मापि 
रजो यामां इष्छतान्यपकपंति ॥ ४ ॥ अमृतस्येव करण्डानि रतानामिव रायः । सत 
र्वि निधानानि निमिता; केन योपितः ॥ ९ ॥ प्राणानां च प्रियायाश्र मृदा: सादस्य- 
कारिणः । प्रिया कण्टगता रे प्राणा मरण्हेतवः ॥ ६ ॥ अद्धत्रिमप्रेमरसा विासाल- 
पगामिनी । अपारे दग्धसंपररे मारं सरारङ्गटोचना ॥ ७ ॥ हरिणपरक्षणा यत्न गृहिणी 
न विक्रयते । सेवितं सवसंपद्विरपि तद्रवनं वन॑म् ॥ ८॥ यामरामश्चटवातेन दीपो 
निवोणतां गतः । ताप्तामारिष्गने पुमां नरके पतनं कुतः ॥ ९॥ नामृतं न विषं किचि 

0 न ०८१०९ 

१ पृष्प्राणैः, २ हृदयमेव ठणगृहम्. ३ इन्द्रः, ४ आपधोपायसाध्यः. ५ नारम्. ^ गोग 
विशेषः. ७ कामम्. < जीवन्तं कुवन्ति ५ शिवस्य, १० सुवणसटृशाः. 
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देकां मुक्त्वा नितम्बिनीम् । यस्याः पङ्केन जीम्येत प्रियेत च वियोगतः ॥ १०॥ यतं 
नाभ्नापि कामः स्यात्संगमं दशोनं विना । तासां छफपंगमं पराप्य यचच द्रवति कौतुकम् 
॥ ११ ॥ यावदृष्ट्मगाक्षीणां नो नरीनति भङ्करा । तावज्ज्ञानवतां चित्ते विविकः कुरते 
पदम् ॥ १२॥ ममाश्ि्टाः समाश्पिश्चुम्बिताश्रुम्बनरपि । दष्टाश्च दशनः कान्तं दासी 
क्वेनिति योषितः ॥ १३ ॥ ज्योत्प्नव नयनानन्दः सरव मदकारणम् । प्रमुतेव पमारृ्ट- 

सपैरोका नितम्बिनी ॥ १४॥ कार्पीसृतकूर्फमदतेरपि न शाम्यति । शीतं शातोदरी 
पीनवक्षोनाटिङ्कनं विना ॥ १५ ॥ संपन्न रमणी शीटपन्नरमणी विना | इत्युटवान्नर- 

मणी रमणीं सकिमिणी हरिः ॥ १६ ॥ पादप॑वाहने वज केशप्त॑माजने फणी । अहो 

गयं पुरंप्रीणां दधिसमन्थने रविः | १७ ॥ प्रभवति मनसि किविक्रो विदुषामपि राभ 
भवस्तावत् । निपतन दृषिवििखा यावच्नेन्दीवराक्षीणाम् ॥ १८ ॥ प्न्तु विटोकनभा- 

षणविलासपरिहामकेटिपरिरम्भाः । स्मरणमपि कामिनीनामट मिह मनसो विकाराय ॥६९॥ 
हादनतापनराक्ती सहने स्तः स॒भ्रुवां कटाक्षेषु | तत्राद्या प्रवा म्यान्नदीयस्े परा इवी- 
यर्ते ॥ २० ॥ अवटोकनमपरि सुखयति कुवटयदटचासुनपटनयनायाः । कि पृनरमतम- 
मानं सरमसमाटिडनं तस्याः ॥ २१ ॥ व्रीदावेटारुद्धं सागरसटिटमिव योषितां हदयम् । 
रागेनदररुदयमानो मृयो मयस्तरङ्गयति ॥ ९९ ॥ आदानपानच्पेः कािद्ररोपनापटारिप्यः। 
पुरतः स्थितैव पिद्धोपधिवद्ी कापि जीवयति ॥ २६ ॥ ईपनिपदः परिपीता गीतापि च 
हन्त मतिपथं नीता । तदपि न हा विधुवदनामानमपदनाद्रहियाति॥ २४ ॥ यस्य न मविपर 
दयिता दवदहनस्तृहिनदीधितिम्तस्य । यस्य चप्तविपरे दयिता दवदहनस्तृह्निदीपितिम्तम्य 
॥ २९ ॥ यत्र पतत्यबलानां दट्िनिरिताः पनन्ति तत्र शराः । तच्चापरोपितशरो धावत्यासां 
प्रः स्मरा मन्य ॥ २६ ॥ सपरप्रतारकाऽपा निन्दति योब्टीकपण्डितो युवतीः । यमस्मान्तप- 

साऽपि फलं खगः सर्गेऽपि यापिताऽप्सरसः ॥ २७ ॥ जष्टं कृचयाः छदौ विद्य विनतं च- 

भुपि विस्तृतं नितम्बे | अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशाटि केपाटिमागधेयम् ॥२ <| अधरे 
नववीटिकानुरागो नयन कजटमञज्वदं दुकृटम । टृदमामरणं नितन्विनीनामितर दू पणम- 
ददपणाय ॥ २९. ॥ रत्नानि विभूषयन्ति यापा मूप्यन्तं वनिता न रत्नकान्त्या । चता वनिता 
हरन्लयरत्ना नो रत्नानि विनाहनाद्गसङ्कात् ॥ ३० ॥ तावदेव विदृपां कितिकिनी बद्धिरम्ति 

भूवरबन्धभेदिनीं । यावदिन्दवदना न कामिनीं वीक्षिता रहा हमगामिनी ॥ \१॥ तरुणिमनि 
ठ्तावोकना टटितविटासरविद्व्यविग्रहा । स्मरद्रारविमराचितान्तरा प्रगनयना हरते मन- 
मनः ॥ २२ ॥ तावदव छतिनां हृदि स्फ़रस्येप निमदटपिवकदीपकः । यावदेव न कुरङ्- 

[# ॐ 

१ मद्यामव, > पादस्थमटनिद्रणाय कृता मामतष्कराखण्या वप्रानि लाक कथ्यत्; (पक्ष) इन्द्र 

३ दन्तपत्रिका; (पक्षे) पेषः, ४ मन्थाः; (पक्ष) सूयः. ५ ब्रह्मप्रतिपादकाः भ्रुनिदिगोभागाः. ५अ. 
भ्यस्ताः, ५ स्थम्. ८ मध्ये, ५ हृप्य, १० स्लच्छम्. 

५५१ 



४०२ सुमाषितरतभाण्डागारम् । भर ०६ 

चक्षुषां ताञ्यते चपटलोचनाशेः ॥ ६६ ॥ जये धरित्याः पुरमेव सारं पुरे गृहं सद्मनि 
चैकदेशः । तत्रापि शथ्या शयने वरा सी रत्नोऽ्ज्वटा राज्यपुखस्य पारः ॥ ३४ ॥ आस्यं 
हास्यं नयनं सलास्यं सिन्दूरनिन्दृदयशाभि माहम् । नवा च वेणी हरिणीदशश्चेदन्ये- 
रगण्यैरपि मृषणेः किम् ॥ ३५ ॥ मात्सयमृतसा्ं तरिचार्य कार्यमायाः समयौदमिदं वदन्तु । 
पेम्या नितम्बा किमु मृधराणामुत स्मरस्मरविटापिनीनाम् ॥ ३६ ॥ स्मितेन मावेन च 
ठजया मिना पराचरुमैरध॑कराक्षवीक्षणेः । वनोभिरी््याकटहेन टीटया समस्तभावैः सहु 
बन्धनं छियः ॥ ३७ ॥ अविश्वस्न्पतधुरंरोऽपि नरः परं्रीपुरतोऽन्ध ए । अरोष- 

रिक्षाकरशटोऽपि काकः रतायते किन पिकाङ्कनामिः॥ ६८ ॥ उदुरानमुमी म्रगराजक- 
ररिगिजराजविराजितमन्दगतिः। यदविसा वनिता हदयं निहिता कर जपः क्र तपः क्र स- 
मापिरतिः ॥ ३९ ॥ तदावण्डटाशां महीमण्डयाहां तथा मोगिमोमानुरागं लयजामः। 
मनःक्षामदक्षान्ृपातः कराक्षान्कुरगक्षणाश्चन्सणं पातयन्ति ॥ ४० ॥ मृचातुयाकृचिता- 
लाः कटाक्षाः निधा वाचो टजिताश्चव हापाः । टीटामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च 
स्रीणामेतदृपणं चायुधं च ॥ ४१ ॥ नूनं हिते कविवरा विपरीतबधा य नित्यमाहुरबला 
हति कामिनीस्ताः । याभिर्विटोटतरतारकदष्टिपातेः शाक्रादयोऽपि विजितास्वव्रराः कथं 
ताः ॥ ४२॥ नान्दीपदानि रतिनाटकविभ्रमाणामाज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य | इष्ट- 
ऽध प्रणयिना विधृताग्रपाणेः सीत्कारशुप्करुदितानि जयन्ति नायाः ॥ ४३ ॥ अ्मति- 
नपटत्वात्छप्रमायोपमलात्परिणतिविरमलात्तगमनाद्गनायाः । इति यदि शतदटवस्तख- 
माटोचयामम्तदपि न हरिणाक्षी विम्मरलन्तरात्मा ॥ ४४ ॥ द्रत यस्याटोकादिरहिन- 
नक्षोकापनयनं यदङ्क सानन्दं नयनमरविन्दं विहरति । न यस्यैति श्रीः कचनिचयरा- 
होरपि पुरः समे खद रामार्वदनहिमधामा हामयतु ॥ £५ ॥ श्रतं दृष्टं रुणं स्मृतमपि 
नृणां हादजननं न रलनं खीभ्योऽन्यत्कचिदपि तं टोकपतिना । तदर्थं घमार्भौ तरिमव- 
वरमोख्यानि च ततो गृह क्ष्या मान्याः सततमक्टा मानविभवेः ॥ ४६ | टट 
कस्तृरीतिरकमवबटाः कजटरुचि दशोः कणदन् विमटमणितारङ्कयुगम् । गने मुक्ता- 
माटां शुचि वपरनमङ्गे च सततं वीकतुं विभ्वं दधति ख बाह्यापकरणम् ॥ ४७ ॥ 
भवन्तो वेदान्तप्रणिहितधियामत्र गुरवो विदग्धाटापानां वयमपि क्वीनामनुचराः । तथा- 

पयेतद्रुमो न हि परहितातपुण्यमधिकं न चाम्मिन्॑सारे दरुवटयदटशो रम्यमपरम् ॥ ४८ ॥ 
विमृशति वृधो जनः सुताचिन्तनं दूरता जहाति च मृनिस्तपम्यनति धीरतां शंकरः। 
विधिभवति च्वटृखिनगतीपतिः क्षम्यति क्षणं कुटिट्च््टया यदि पतन्ति वामभरुवः 
॥ ४९. ॥ अमृतममरतं कः संदेहा मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रच्चरपं 
पटम् । सदपि पृनमध्यस्थः पनसान्तरव्िजनो वदतु यदिहान्यत्खादु स्यास्मियारद- 
१ मलम. २ हामयुकम्. २ भयेन, ४ प्रणयप्रकोपिन, ५ वव्यते, ६ कोक्रिसाभिः. ५ मुखचन्द्रः 
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नच्छदात् ॥ ९० ॥ वचपि मवति सद्गल्यागमुदिश्य वाता श्रुतिमृखरमृखानां केवरं पण्डि- 
तानाम् । जघनमरुणरत्नग्रनिकाशीकलापं कुवलयनयनानां को विहतं समथः ॥ ९१ ॥ #- 
मिह वहमिरुकतरयक्तिगन्यः प्रहपिर्दयमिह पुरुषाणां सवेदा पैवनीयम् । अमिनवमदी- 
लाला पन्दरीणां स्तनमरपरितित्न योवनं वा वने वा ॥ ९२1 यापर प्रयि मद 
णानपरणे दोषानरागो भर याः प्राणान्परमपयन्ति न पुनः परंपूणदरष्टि प्निये । अव- 

स्तामिमतेऽपि वस्तनि व्िमियाप्तं किपिधात्मकस्तत्तत्कयिपि दक्षिणा अपि मद्रा वामा 

जयन्त्येव ताः ॥ १३ ॥ सखरीमद्रां कपमायुधस्य परमां परवाध्तपत्तरी य मृदः प्रवि. 

हाय यान्ति कुधियो मिथ्याफटान्वेपिणः । ते तेनव निहत्य निदयतरं न्रा युण्डिताः 
केनिद्रक्तपटीरूताश्च जटिः कापाचिकाश्चापरे ॥ ९४॥ द्रष्टत्यपूु करमृत्तमं मृगदश 
्रेमप्रसन्नं मवं घ्रात्येप्वपि करि तदास्यपवनः श्राग्येपु करि तद्वः। प्रि खायेपु तदोष्ट 

पतरम स्थ्दयेषु कि तदपुर्धयेयं कि नवयन सदयः सवत्र तद्वित्रमः ॥ 44 ॥ 

यत्रैता लहरीचदाचरदशो व्यापाररनित भ्रुं यत्तत्रैव परतन्ति संततमर्मी मभस्णरशो मा- 
गणाः । तचक्रीकूतनापमवितदारमेद्कतकरः कधन वावदयय्रत एव शामनधरः मयं 

सदासां स्मरः ॥ ५९ ॥ विश्वामित्रपरादारप्रशृतयो वाताम्बुपणारानाम्नेऽपि सीमृलपङ्नं 
मुटितं द्रव मोहं गताः । शाल्यच्चं नुनं प्याद्परियुतं य भूृत्रने मानवाम्नेपाभि- 
न्दरियनिग्रहे यरि मवहिन्धयस्तरेत्सागर ॥ ५७ ॥ आदादर्यगम्यते ममुकः करेदरोप 
माल्यग्रहः कान्तिः कामि कपाटयोः प्रथयते ताम्बरटमन्तगेतप् । अङ्कानामनट्पनं परि 
मलेराटेपनप्तक्रिया वपः काऽपि मराजनमन्दरटदः मरत मृतं चक्षाः ॥ ५८ ॥ परद्रत्न- 
म्फरारहारा भयवरद्करा म्वस्तधम्मिटनारा मरदावागमिकाग निगमनियिनगा कात्या 
दिप्रचारा | मंसारानल्पकारा मद॒नमयहरा चिदरलकावनार्ा नारा युद्कागवारा मनि 
वमतु त मदा मवमारा ॥ 4९, ॥ मंनारअ्िन्नमार परिगरतितरदे द्र गर्ता प्रण्ठिनानां 
तवत्तानाप्रनाम्भःपुटकितमनमां यानु काटः कदटायित् | ना चन्पग्याद्गनानां स्तननयन- 

मराभोगसमागिनानां म्थटापस्यम्यर्दीप स्थमितकरतरस्यदरदमाद्यतानाप् ॥ ६० ॥ 
संमारऽभ्मित्तमार् कृटरपतिनवनदरमवाकटङदव्यायङ्गव्यम्वयं कथममदािशा मानं म॑ 
विदध्युः | यद्यताः परद्यदिन्दृदुतिनिचयसृता न स्युरम्भाजनव्राः मदुकावीकयपाः स्नन- 
म्रप्रिनमन्मध्यरभागाम्नर्प्यः | ६१ ॥ 

युबर्णनम् । 
धार् पर्यपु तर दच्णा वृणा क तच्छग्रच्छायरदताऽ प पटं | तदाम्यराप्येऽपि गतां 

[धकराारता न गर पाविकदावरीश्वरः ॥ {१ ॥ किमस्य राम्णा कपटेन क रिभिविधिनं 

टमा भरमागणदरणानच् । तन रमकषाव्ामपानमल्टछता रताश्च क द् पणत्रन्यनिन्द्व 

॥ २॥ अमष्य दोम्यामरिदुगदृण्डने प्रवे मृहीतागी्दीत्रपीनता । उरश्रियातत्र च 



४०४ पुमाषितरत्नमाण्डागारम् । भर ०६| 

गोपुरस्फुरकपाडुषषतिरःपप्तारिता ॥ ३॥ स्केषिलेदास्मितनिन्वितेन्दुनो निजांश- 

दकताजितपदपपदः । अतद्रयीनिवरपुन्दरन्तरे न तमपुखस्य परतिमा चराचरे ॥ ४ ॥ 
ससेरुहं तस्य दशेव तर्जितं जिताः स्मितेनेव त्रिधोरपि श्रियः । कुतः परं भग्यमहो मही- 
यप्री तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥ ९ ॥ खवाटमारस्य तद्ुत्तमाङ्गनैः समं चमर्थैव 
तुटामिापिणः । अनागपरे शपति बाचापटं पुनः पुनः पुच्छविटोलनच्छटात् ॥ ६ ॥ 
निमीरनम्रंशजुषा टशा मृदौ निपीय तं यच्िदशीमिरजितः । अमृस्तमम्यापतभरं विद्ते 
निमेष॑निःस्वेरधुनामि टोचनेः ॥ ७ ॥ विदक्रयन्तीमिरनसमावनावहादमं तत्र निमीटने- 

प्वपि | अलम्मि मत्ीभिरमुप्य ददने न विघ्टेरोऽपि निमेपरनिमितः ॥ ८ ॥ न का निशि 
खपगतं दद॑तं जगाद गौत्रस्लितिचकानतम्। तदात्मताध्यातधवारते चका 
चकार वा न स्मनोभवाद्रवप् ॥ ९ ॥ 

वाटावरणनम् । 
अभ्याप्तः कमणां सम्यगुत्पादयति कौशलम् । विधिना तावदभ्यस्तं यावरप्सृष्टा ग्रो- 

षणा ॥ १॥ न देवकन्यका नापि गन्धवेकुरपंमवा । तथप्येपा तपोमद्गं विधातं वेषपो- 
ऽप्यम् ॥ २ ॥ द्यं व्याधायते वादा भ्रूरस्याः कार्मुकायते ] कक्षाश्च शरायन्ते मनौ 
मे हरिणायते ॥ १ ॥ मनोऽपि शङ्कमानाभिवाहामिरपजीग्यते । अपदक्षीणपाङ्गुण्यमन्त्री 
मकरकेतनः ॥ ४ ॥ अतन्द्रचन्द्रामरणा समुहीपितमन्यथा । तारकरातर्ा स्यामा सानन्दं 
न करोति कम् ॥ 4 ॥ निमणकरोराटं धातुश्वन्दरिका ठोकचक्नपाम् । करी रग्रहमनङ्गस्य 
सेयमिन्दीवरक्षणा ॥ ६ | प्रद्गणप्रक्षणादापान्कवंयः सम्मितत्रपम् । न वीणायाः परव्रीणायाः 
सनं म्मररजनम् ॥ ७ ॥ दग्पो तिधिर्विधत्त न सैगुणमून्दरं जनं कमपि | दृत्यपवा- 
दभयादिव मुग्धाक्षी निमिता विधिना ॥ ८ ॥ मीनवती नयनाभ्यां चरणास्यामपि प्रफु 
केमवती । शेवाचिनी च कशेः मुरमेयं मृन्दरी मरमी ॥९॥ अचिकिरमभ्नतफरेशी 
परिमट्वदुटा रावा तन्वी । किमल्यपशपाणिः कोकरिलकटमापिणी मियतमा मे 
॥ १०॥ अमृतं तदधरविम्बरे वचनेप्वमृतं विोकनेऽप्यमृतम् । अमृतभतौ कुचकृम्भो 
स्यं मा सृष्टिरपरैव ॥ ११॥ स्तनकटरास्वलदम्बरसेवरणत्यत्रपाणिक्रमरायाः । 
निपतन्ति माग्यमाजामुपरि फक्षाः सरोनाक्ष्याः ॥ १२॥ कृड्ूमपङ्गनाङ्गितरेहा गौरप- 
योधरकम्पितहारा । नृपुरहंसरणत्पदपद्ना कं न वदीकुरुते मृति रामा ॥ १३ ॥ मन्दम- 
न्दगमना करिणी कि वा व्िश्ानयना हरिणी करिम् । पृणेचन्द्रवदना रजनी कि पश्य 
गच्छति सखे तरणी किम् ॥ १४ ॥ उततङ्गप्तनमरतान्ततान्तमध्यं विष्छिप्यद्रनकचवान्त- 
वान्तसूनम् । वक्राव्नघ्रमदषिभीतभीतनेत्रं मुग्धाक्षी मम पुरि मन्दमन्दमेति ॥ {५\॥ 
दिक ००० ~ ~> ज ा्मनम ोकोिियम० 



[भर०६ बालावणेनम् । ४०९ 

उदयदुदयरीक्षणायु पत्युश्रपल्टशखपया निरुध्यमानम् । मन इव कृपणस्य दानकाले 

कति न ततान गतागतानि चक्षुः ॥ १६॥ अदम्भा हिरम्भा विक्षा च रक्षी 
्रताची हिया चीरसंच्छरादितास्या | अहो जायते मन्द्व्णप्यपणां परमक्रण्यै तस्या 
गुणस्येकदेरम् ॥ १५ ॥ एकान्तपुन्दरविधानजडः क वेधाः सवाङ्गकानिनतुरं क 

च र्पमस्याः | मन्ये महेश्वरभयान्मकरभ्वनेन प्राणायिना युवातिरूपमिदं ग्रहीतप् 

॥ १८ ॥ कि कोमुदीः शरिकलाः सकला विन्य मरंयोज्य चामृतरपेन पनः प्रय- 
तनात् । कामस्य षोरहरहुंरुतिद गधमू्तः सरंजीवनोपयिदिं विहिता वित्रा ॥ १९ ॥ नदं 

मुखं मृगवियुक्तदाशाङ्कविम्बं नेमो स्तनावपृतपृितहेमकृम्भौ । नेवालकातटिषियं मदना्- 
शाह नेवेदमक्षियुगलं निगडं हि यूनाम् ॥ २० ॥ चित्ते निवेदय परिकिसितप्रच्चयोगान्ह- 
पोचचयेन विधिना विहिता शाङ्गी । सखीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिमाति साये धरतृरविभलमन्- 
चिन्त्य वपुश्च तम्याः ॥ २१ ॥ चन्द्री नडः कदचिकाण्डमकाण्डशीतमिन्दीतराणि न 
विमुद्धितविभ्रमाणि । येनाक्रियन्त प्ुतनोः स कथं व्रिधाता कि चन्द्रिकां क्रविदशीतरचिः 
रमते ॥ २२॥ निमुक्तरोरावदरारिरिरा नवीनमंभाप्तमोवनवमन्तमनोरमश्री; । उम्मी- 

टितस्तननवस्तवका निकाममणीटशम्तनुलता तनुते मुदं नः॥ २६ ॥ नीग्रसद्राटमनित- 
सजनम श्जनेत्रा संपृणशारदमुधाकरकान्ततक्रा । वाखा जमत्रिनयमोहनदिव्यमतिमन्ये विभाति 
जगति स्मरवीरकीतिः ॥ २४ ॥ एनाः स्रद्रटयमंहतिममनरात्थपनङ्करनपृररवाहनरा नहं 
पराः | कूवेनि कस्य न मनो विवशं तरुण्या विश्वम्नमृगरहारणीमदशेः काक्षः ॥ २५॥ 
एषा मविप्यति विनिद्रमरारुदाक्षी कामस्य कापि दयिता तनुनानुना तर | यः प्रद्यति 
कषणमिमां कथमन्यथाम्। कामम्तमम्तकरणम्नरणं हिनम्ि ॥ ६९ ॥ भपाद्रनरत 

टरो तरच्वक्रवणा गिरो व्िदासमरमन्धरा गतिरतीव कान्तं मृतम | इति स्पुरिनमङ्क 
पगदशां खतो टाय्या तदत्र न मदाद्यः छनपदाऽपि संट््यत ॥२०॥ दशः पएरमुन- 
रीता जितनिनाठ्जपत्रचिपश्चतुमिरपि माभू साध्तिति मलः ममं व्याहन् | द्वारानि च- 

हितानि विम्मयवदाद्रवं वयसा विधाय दनां जगच्रयदटामनतामिमाप ॥ ५८ ॥ क्रनि- 

तपुभ्रमङ्कैः कवचिदपि च टजापरिणतंः कचिद्रीणित्म्नः कचिदपि च दीातरिमितैः | 

नोटानामेमिवेदनकमनत्रचलितः म्फृर्ीरार्टनाप्रकरपरिपृणा शव दशः ॥ ६९ ॥ 
अमुष्या ठावण्यं मदृटपरदरानप्यवयतवान्मनीदाल्यं धातुः करकटिनतां म व्िपरृहति । पद 

चित्ते धत्ते मतिरिति पुरा पङ्कनमुवा प्रुष कल्याणीयं कलितमुदनरेव रचिता ॥ ६० ॥ 

समीचीना चीनांगकपसवताद्वी मरवरिटसत्कचापीना हीना जवनवनमामंऽठ्नवदना | न 

दीना दीनान्तःकलहितमदना सेयमधुना नवीना मीनाक्षी ठ्यथयति मृनीनामपि मनः॥ १॥ 
न ल न त -~~-~ ------- - 

१ ब्रह्मा. २ घ्लीह्पम्, २ गृद्धला. ४ नेप्रान्तचवटे, ५ विटाममोण मन्यत मना गतिः, 

६ कृतस्थितिः. 



४०६ मुमाषितरत्नमाण्डागारप् । म्र०६| 

स्पुरन्रानारत्नारुणितवपना वृत्तमसृणप्तनापीना मत्ता तररजधना हसगषना । स्मराधीना- 
सीना कविहटदि जिताशेषटर्ना नवीना मीनाक्षौ व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥ ३२ ॥ 
उदाप्रीनाटीनामपि वचि रीनातनुटसत्रपाध्रीना दीनाहपनपदवीनायक्धृता । कवीना- 
माप्रीना हदि करमुदिनीनाथवदना नवीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥ ३६३ ॥ 
निटीना वेदमान्तः कथमपि मलीनामभिहितैः कताधीनाहीनाृतिरषि मतीनामतिषया | 
कवीनामन्ञतं ्षपयति विपीना तनुतया नवीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः ॥२४॥ 
कुचाभ्यां भान्ती विजितटकुचाम्यां युवमनो हरन्ती वरिव्वोकैः सरपि विहरन्ती मधुरगीः। 
तरुण्या लावण्यं किमपि विदधानाभकरविधौ नवीना मीनाक्षी व्यथयति मुनीनामपि मनः॥३५॥ 

अमलमृणाटक्राण्डकमनीयक्रपोटस्नेस्तरटप्ठीटनीटनदिनप्रतिषृट्शः । किकसदशोक- 
रोणकरकरान्तिमृतः सृतनोरमदटृहितानि हन्त टटितानि हरन्ति मनः ॥ ३६ ॥ क्रिमिन्दुः 
करि पदं मु मुङुरविम्बं किमु मुखं करिमन्ने करि मीन किमु मदनव्राणौ क्रिमु दशौ । 
खगो वा गृच्छी वा कनककटशौ वा किमु कुचौ तद्ह्या तारा वा कनक्रलौिका वा 
करिमबटा ॥ ३५ ॥ तनु्परौदम्या दरमुकरटिते हन्त नयने उदश्द्रोमाघं व्रनति जडता- 
मङ्गमखिलम् । कपाटौ घमा ध्रुवमुपरताहोषिपय मनः प्रान्रानन्दं स्छशाति प्नटिति 
बह्म परमम् ॥ ३८ ॥ मधुरवचनैः मभरमङ्गैः कताङ्गचतिननैरटमवरितेरङ्न्यार्महो- 
तवबन्धमिः । अपषृदपृत्स्फारम्कारेरपाङ्कविरोकरितेलिमुवनजये सा पञ्चेषोः करोति 
सहायताम् ॥ ३९ ॥ कपूरेण स्थटक्रिचना कृङ्कमेनाटवाठं माध्वीकानि प्रतिदिनपयः 
पद्रवाणः कृपाणः । तत्रोलन्ना यदि किट भवेत्का्चनी कापि वी सरा नेदस्याः क्रिमि 
मते सुभ्रवः सोकरमायम् ॥ ४०॥ टव्ण्यामृनदीविक्रा कुगग्रहं मोौन्दयंसौमाग्ययोख 
टोक्याकररतल्नकन्दटिरियं जीव्मात्सहस्चं समाः । रूपाटाकनकतुकरैन बहुना रिसश्रमे- 
णादरान्मन्ये यां तरिधिना त्रिधाय विहितं वष्टध्वेनारेपणम् ॥ ४१॥ अस्याः सर्गविधौ 

परजापतिरमृचन्द्रो नु कानिप्रदः शद्करेकरसः स्वयं नु मदना मामो नु पुप्पाकरः। 
वेदाम्याप्रनदः कथं नु विपयव्याद्र्तकोतृहटौ निमातुं प्रभतरन्मनीदरमिदं रूपं रराणो 

मुनिः ॥ ४२॥ वक्रं चन््रत्रिकामि पङ्कनपरीहामक्षमे टौचने वणः खर्णमपाकरिप्णुरलिनी- 
जिष्णुः कचानां चयः । वक्षोनाविभकुम्भत्िभरमहरौ गुर्वी नितम्बस्थदी वानां हारि च 

माद॑वं युवतिपु स्वाभाकिकिं मण्डनम् ॥ ४६॥ अस्याश्रेदतिसोकुमायमधुना हंसस्य गवै 
रटं संप यद्वि धायेतां परमतेवाचंयमचव्रतम् । अङ्गानामकठोरता यदि दपत्ायेव सा 
मालती कान्तिश्चेत्कमला किमन्र बहूना कौपायमाम्बताप् ॥ ४४॥ निर्मितः मु 
दतीमजो विरचिते वक्र शरिभ्रानितः कोशीमृतनिनाम्बनापनमधिष्ठातं न शक्तो विपरि: | 
~~~ --------^ ------- ~ ----- --* "~~~ ~~ ~~~ “~ ~-~-~~-~-~--~-- ~ 

१ उत्पात्तिव्रिधाने. २ जीणः, ३ तच्छं कवन. ४ जयरीलः, ५ मनोहरम्. ६ मिथो भाषणम्, ४ मोनत्रतम् 

< पापाणस्या, ९ लक्ष्मीः, १० कापायवछम्. ११ निमानुमिच्छुः, १२ त्र्या. १३ मुत्रुठीमृतस्वक्रीयक्रमठासनम् 



[०१ बाहावणेनम्-वयःपंधिवर्णनम् । ` ४०७ 

मध्यं वि्परतवान्करुचो च कठिनो पीनो नितम्बो कचान्क्रा्निमितवान्मीः कुरति हि 
सस्थे णां नेतपि ॥ ४९ ॥ पोनदर्यस्य तरङ्गिणी तरणिमोकपप्य हर्षोिमः कनः 
काम॑णकमे नभरहमामु्छापतनावासम्ः । विद्या कक्रगिरां विपेनवपिमावीण्यमाक्षाकिया 
बाणाः पञ्चरिरीमुखस्य टटनाचृडामणिः सा म्रिया ॥ ४६ ॥ दिः साटपतां तिमि न 
दिरुक्रीडामु वद्धादरा श्रोत्रे मेपयति प्रवपितमगतींमोगवातो्लपि । पामङूमपतशङ्कम- 
भूना नारोहति माम्यभा बाद नृतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना रतैः ॥ ४७ ॥ आयाति 
श्रियमजरप्ता नयनयोरम्मोरुटमेयमी संनाहः स्तनयोरयं कथयते संभोगयोग्यां दृशाम् । 
वेदग्ध्यन सहासिकां तरितनुते वाचामियं क्रिया मुग्ायाः पनन्दवीं न महते मघ्याम- 
भिख्यां मखम् ॥ ४८ ॥ 

वयः संधिवणनम् । 

यथा यथा विदात्यम्या द्ये ह्धयश्चरः | तथा तथा वहियीत। मन्ये संकोयनः कुनै 
| १ | अन्त्रटमनङ्घस्य शुद्खरकुटेदेवतम् | अद्रीकराति तन्वी सा विदाममयं वयः 

॥ २ ॥ अन्येयं रूपमपत्तिरन्या वर्दग्ध्यभारणी । नेपा नटिनपत्रक्षी सष्टिः साधारणी वि. 

धः ॥ ६॥ अनायामद्दां मन्यमदाङ्कतरटे दशो । अमृपणमनीहारि वपुतरयाम् पृभ्रूवः॥४॥ 

द्यं दशां महस्वेमनसामयूनेविमावनीयं च । मुतदातकेारिमेग्यं ्रिमपि वयः मूभ्ुषो 
जयति ॥ ^ ॥ रयन्चति वयमि प्रथम ममदल्ति तरुणिमनि मदद | दवति स्म मधररिमाणं 

वाचा गतयश्च विप्रमाश्च भङम ॥६॥ यदवमि विद्ाममवनं सोवनमरियाय चन्द्र 
वद्नायाः } दहनं विनैव तदवति यनां हयान ददह्यन ॥ ७ ॥ अभर किमदयराग 

कोमटविरपानकारिणा बाह । कमममिव टाभनीयं यावनमङ्गपृ मनद्धम् ॥ ८ ॥ प्दटवयि- 

टटिनिमध्यं पथृखकुचं चारु विपंटमूनघनम । ' "पनागम्पहणीयं स्फुरति वनं यवनं च 
नारीणाम ॥ ९ ॥ संमिन्नरोरमृप्या वयसोः परयमोरिवाद्गषु । अनयौ रमहिमदं मानम- 
जन्मा परं वद् ॥ १०॥ म्हनतटमिदमुनद्ं निखा मध्यः सरम॒न्नतं जघनम् | विषम प्रग 
रावाक्ष्या वपुपिनरे कट़्वन स्तरति ॥ {१॥ उदयति तरुणिमतरणा दैशावदा- 
दिनि प्रान्तिमायाति | कुचचक्रवाकयुगं तरणितरटिन्यां मिथा मिति ॥ {६ ॥ अचं 

[ ५ 

चलदिव चक्षुः प्रकृतमपीदं समुद्यदिव वक्षः। अतदिव तदपि दारीरं मत्रि वामभ्रुवा 

चात्वेम्, २ परिपाटी, ३ ध्येयम्. ४ गच्छति मति. ^ उदवं प्राप, ६ म्पटणीयम 

७ प्र या रवि्र्षविदेपस्तन टल्ति मध्यनागो व्रस्य तन्; (वक्ष) म्रदृला या वरटा वद्धितरितयं तेन ट 

सितो पध ग्राघ्मन ८ प्रधत्रः स्थम सकचा योस्मन; (प्रक्ष) प्रथन कया ग्रभ्मिन ९ मुन्दुरमर 

१० विपुला मे भूना वृक्षास्तं निविद्म; (पक्ष) विष्टा स्पा त व्रिपरभूव एतादृशा जघना यस्तत्. 
टपररान्यापक जनमिव; ११ पनः केमरवध्ः स्पहणीयम् ; (पक्ष) पृक्षः सृदटणीयम् 



४०८ सुमापितरत्रमाण्डागारम् । मर०६] 

जयति ॥ १३ ॥ अयमङ्करभाव एव तावत्कुचयोः कपति रोकलोचनःनि । इतरेतरषी- 
टनीमवस्थां गतयोः श्रीनरयोः कथं मावत्री ॥ {४॥ परिहरति यथा यथा वरयोऽस्या 

स्परदस्कन्दटश्नाटिवाटभावम् । द्रदयाति धनुपस्तथा तथा ज्या सरा शरानपि मजन- 

न्मनोभः ॥ १५ | निदितदरधियापयलयनङ्गो टरि सुदटशः स्वल वयम्थराटं । दरि 

निपतति यत्सा च तत्र व्यतिकरमेल्य समुन्मिपन्त्यवम्थाः ॥ १६॥ यथा यथास्या 

कुचयोः समच्रतिस्तथा तथा टोचनमेति वक्रताम् । अहो सहन्ते कवत नां परद्य 

निसर्गतोऽन्तमटिना ह्यमाधवः ॥ १७ ॥ समं विटामोऽद्ूरितः स्तनाभ्यां त्रपा व्टि- 

तेन सहावतीणा । अवततान्यसपयेव साक कान्तः प्रकारा वचप्रां ठृशाङ्गयाः॥ १८ ॥ 

उन्मीलितं तदिकियेव चित्रं मर्याशुभिमिन्तमिवारविन्दम् | वभूव तम्याश्रत्रश्रशषोमि व- 

पविमक्तं नवयौवनेन ॥ १९ ॥ अपरमृतं मण्डनमङ्कयष्टरनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामम्य पप्पव्यतिरिक्तमसरं बाल्यात्परं साभ वयः प्रपर ॥२०॥ जआघ्रृणोति यदि 
मा म्रमीटशी स्वाञ्टेन कुचकाञ्चनाचलम् | मेय एव॒ बहिरति गारवादुच्चतो न सहते 
तिरस्क्रियाम् ॥२१॥ अत्युन्नतम्तनमुरो नयन सुदीर्घे वक्र भ्रृवावतितरां वचनं ततो- 
ऽपि । मध्योऽधिकं तनुरनृनगुरनितम्बो मन्दा गतिः किमपि चाहुतरीचनायाः ॥ २२ ॥ 
भ्रपवा धनुरपाङ्गतरद्धितानि वाणा मृणाः श्रवणपाटिरिति स्मरेण । तम्यामनद्गन- 

यजंगमदवतायामस्राणि निनितनगन्ति किमपितानि ॥ २६ ॥ दशोः सीमावादः श्रव. 
णयुगटेन प्रतिकं स्तनाभ्यां मरूद्दे यदे मनसिजस्ति्टति बलात् । नितम्बः माक्रन्दं क्षि 

पति रदानादाम परतः परवरास्तन्वङ्गया वपृपि तरुणिप्ना विजयते ॥ २४ ॥ अनाघ्रातं पुष्पं 
किमटयमंदटनं कररुदैरनाविद्धं रत्नं मधर नवमनास्वादितरसम् । अखण्डं पुण्यानां फटमिव 
च तदूपमनधरं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ २५ ॥ भुवौ काचिह्टीटा- 
परिणतिरपृवो नयनयोः स्तनामोगो व्यक्तस्तरुणिमप्तमारम्भप्रमये । दानी बालायाः क्रिम- 
मरतमयः कि विषमयः करिमानन्दः साक्षाद्रूनितमधृरः पञ्चमरवः ॥ २६ ॥ अनाकृतेरव प 
यप्हचरीणां शिशुतया वचोभिः पाच्चाटीमिथुनमधरना संगमथितुम् । उपादत्ते नो वा विर- 
मतिन वा केवटमियं कपोरौ कस्याणी पटकमकृटदेन्तुरयतिं ॥ २७ ॥ प्रगल्मा- 
नामन्तः प्रविजशञाते शुणाति प्रियकथां सख्यं तत्तचष्टाङतमभिनथवज्यति च | ग्एटामन्तः 
कान्ति वहति न प्मभ्येति निकटं यथेयं वाटा हरति हि तथा चित्तमधिकम् ॥ २८ ॥ 
म्मितं किचिद्टक्र परतरा दिविभवः परिम्यन्दो वाचाममिनवविटापोक्तिसरसः । 
गतीनामारम्भः किम्रटयितदीटापरिकरः रछदान्ाम्तारुण्यं किमिह न रहि रम्यं मगद्शः 
॥ २९ ॥ इमे तारुण्यश्रानवपरिमटाः प्रोदपुरतमतापपरारम्भाः स्मरविजयदानप्रतिमुवः 
चिरं चेतश्चौरा अभिनवविकरेकरुचयो विटासन्यापाराः किमपि विनयन्ते मृगदशः ॥३०॥ 

१ करिटे. अभोदावनरूपे, २ अच्छिन्नम वेधरहितम. 



(भ ०६ वयःसधिवरणनम् । ४०९ 

अपक्रान्ते बास्ये तुरुणिमनि चागन्तुमनसि मयाति मग्धतले चतुरिमणि चा्ेषरसिक्रे | न 
केनापि पष्ट यदिह वयप्ना मर्म॒परमं यदेतत्पश्चपोर्जयति वप्रिन्दीवरदशः ॥ ११ ॥ 
तदाल्मोन्मीटमप्रदिमरमणीयाः कठिनतां विचित्य मलयङ्कादिव तरुणमावेन प्रधि । स्तनौ 
संबिभ्राणाः क्षणविनयवैयाल्यमसणस्मरोन्मेषाः केषामुपरि न रमरानां युवतयः ॥ ६२ ॥ 
न शीरं दममङ्गी कलयति कुरङ्गीनयनयोः कुचश्रीः कर्वन्धूफलमपि न बन्धुृतवती । 
मुधायाः सध्रीची न च वचनवीची परिचिता तथापि श्रीरस्या युवजननमम्या त्रिजयते 
॥ ३२ ॥ उदश्नद्क्षोजहयतटमरक्षोमितकटि स्फुरदग्म्यां मन्दीरृतविटप्तदिन्दीवरयुगम् । 
समु्यद्भूभङ्गं भविहितधनुभङ्गमानिशां वयस्तत्पद्माक्षयाः कथमिव मनो न उयथयतु ॥ ३४ ॥ मुखं 
विकप्चितस्मितं वशितवक्रिम रक्षितं समच्छटितविभ्रमा गतिरपाम्तप्ंस्था मतिः । उरो मक- 
दितस्तन जघनमंस्वन्धा दुरं बतन्दुवदनातनौ तरुणिमेोद्रमो मोदति ॥ ६५ ॥ न दन्तुर- 
मुरःस्थलं वच्नि नाश्रिता चातुरी विकारि न विद्धोकितं भ्रुवि न वक्रिमोपक्रमः । तथापि 
हरिणीटशो वपुषि कापि कान्तिच्छटा पटादृतमहामणिदुतिखित्र सरक्ष्यते ॥ ३६ ॥ इदं 
परमसुन्दरं तनुपुरं कुरङ्गीटशां निवाय खल् रराम स्वयमनेन नीतं वात् । तदागमनद- 
कया मकरकेतुना कि कृतं पयोधरधराधरौ त्रिवदिवादिनीदम्तरौ ॥ २७ ॥ म्थिरत्मनिर- 
युतो तममि कोऽपि बन्धम्रहो विधो किमपि सौरभं मधुनि कापि वणीत्मता | रिरीषनव- 
दामनि स्फुरति कोऽपि रौखोदयो वयोऽमिनववेधमम्तदिह मन्महे काशटम् ॥ ३८ ॥ क्षणं 
सरट्वीक्षणं क्षणमपाङ्गपंवीक्षणं क्षणं रजसि खेलनं क्षणमतीव भृपाद्रः । क्षणं द्रततरा 
गतिः क्षणमतीव मन्दा गतिः क्षणक्षणविलक्षणं जयति चेष्टितं मभ्ुवः ॥ ३९ ॥ 

सोमं धत्ते यदतिवहटः स्िग्यटावण्यपृरः प्रयङ्खं यत्तटमनुसरन्त्यमयोा विभ्रमाणाम् } उन्म 
यत्सफुरति च मनाकरुम्भयो्न्द्रमेतत्तन्मन्यऽम्थाः म्मरगजयुवा गाहते हत्त दानम् ॥ ४० ॥ 
मन्दं मन्द श्रवणपटकोपान्तगन्ता दगन्तः किचित्किचिदह्धिरमति मना भरचिकरटीरमरम्यः। 

आविभोवः स्तनमक्रदयोः कापि कान्तिः समन्तादद्यश्वा ता कृसुमधनुपाो मोवराञ्यामि- 
कः ॥ ४१ ॥ संनद्दोऽयं नवतरुणिमा काममास्छन्दुकामो नैनां मुजचयहह सहमा कौतुकी 

माटमावः | तदरैराज्यं वरतरतनुस्वणेममो परवृत्तं मायम्वस्माइनुदिनमय स्षीयते मध्यदेशः 

॥ ४२ ॥ श्रोमीवन्धस्त्यजति तनुतां सेग्यते मध्यभागः पद्यां मुक्तास्तरटगतयः सश्निता 
रोचनाम्याम् । धत्ते वक्षः उुचसचिवतामहवितीयं तु व्रक्र तद्रत्राणां गणत्रिनिरमयः कस्पितो 
यौवनेन ॥ ४३ ॥ सभ्रमद्ं करकिसदट्यावतनेराटपन्ती स्रा पररयन्ती टगितटटितं टो चन- 
स्याज्रटेन ] विन्यस्यन्तीं चरणकमले दील्या स्वेरयातेनिःसद्गीते म्रभमवयप्रा निता प 
जाक्षी ॥ ४४ ॥ दोलायां जवनस्थरेन चख्ता दोेक्षणा टन्ते प्राङ्क तनुकरण्ट्कक्षत 

„ ~~ ----- -----~~ -~ --------~------~-^~^--~-----~~~ *---~- --~. 
~ ननन ~~ ~~~ ~ = ---------~ ---~ 

१ स्वाग्रत्ताकृतम्. २ ममुद्ूतः, ३ निव्रतक्रात्रधयता. ४ उनतपरू, ~+ उत्कपमाग्यतरात, 

६ जघनबन्धः. ७ सूक््मताम्. ८ चक्नरगमनानि, ५ तिपः, 
क) 

५५२ 



४१० पुभाषितरतमाण्डागारम् । मर ०६ 

भिया क्रीडावने करीडति । धके दिश निरीक्षणं स्मितमुखी पारावतानां -रुतैः सं मोर्यविः 

सनाय सुतनोः शुङ्गारमित्रं वयः॥ ४५ ॥ कक्ष्यावरणदिरपतनवु 1 ५१७ 

द्राूचितहास्यमस्यममिकं नो पूतरकादौ रपः । तियग्ोचनवीतितानि वचा छकाक्तिप 
तऋान्तयस्तस्थाः सीदति रोवे प्रमभवत्कोऽप्येष नव्यः क्रमः ॥ ४६ ॥ टावण्यामृतनिररेण 

पदशः सिक्तालिटाङ्गम्थरी जातस्तत्र नवीनयौवनकलाटीलरतामण्डपः । तस्िनवेपविशे- 
षरीतलतरच्छायामु सुप्तोत्थितः कदस्िजगनयोद्यमपरोऽप्यद्यापि निद्राटपतः ॥ ४७ ॥ 

बाल्ये गेहपतौ निमीटति वयःसंधि विधाय स्मरश्ौरश्रारुतरं विवेश निभृतं बाटाशरी 

रायम् । चाञ्चल्यं चरणे युद निर्नतं चेतपि क्षामतं ददथ दशोः सररतां 
पपस्वमस्याहरत् ॥ ४८ ॥ एतस्यां रतिवहमक्षितिपतेः क्रीडाप्तरस्यां शनैः संशोपं 
नयतीव दोशवजलं तारुण्यतिमदयुतिः । अन्तस्था च यथा यथा किकिपरति प्रायः कुचो- 

चस्थठी स्थौल्यं हन्त तथा तथा वितनुत दक्पीनमीनावरी ॥ ४९. ॥ रेखा काचन कञ्ज- 

ठस्य नयनाम्मोजे मिथः कौशदादाटीमिः सरटीृतापि कुटिटीमावं ममाटम्बते । रक्ष्या 
वक्षति पाणिपद्मविषमस्पर्ोदयादक्नतिजोनीमो वयमेणशावनयने बाल्यं न पाल्यं तव 
॥ ९० ॥ मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वक्षोजयोमेन्दतां दूरं यात्युदरं च रोमलतिका ने- 
त्रां धावति । कंदर्प परिवीय नृतनमनोराज्यामिषिक्तं क्षणादङ्गानीव परम्परं विदधते 
निटुष्ठनं सुभवः ॥ ५१ ॥ दषटिः रोरावमण्डना प्रतिकटे टवण्यमभ्यस्यते पूर्वाकारमुर- 
स्तथापि कुचयोः शोभां नवामीहते । पप्रात्ता गुरतं तथाप्युपचितामोगा नितम्बम्थही 
तन्ग्याः खीदतमन्पथं विनयते तन्नत्रपेयं वयः ॥ ९२ ॥ तत्तस्याः कमनीयकानिि वि. 
जितत्रेटोक्यनारीवपुः शृङ्गारस्य निकेतनं सममवत्पपरारमारं वयः । यम्मिचिस्परतपक््म- 
पाटिचटनाः कामार्ता दृष्टयो नो यूनां पुनरुत्यतन्ति पतिताः पारो शकृन्ता हव 
॥ ५३ ॥ कटीकौतुकमादराच्छ्वणयोरारीमिराश्राव्यते बाहाभिस्तु पुरः पुरेव रनपि 
करीडाथमाहूयते । चेतो याति न वा ततम्तदुभयेरेणीदशः मारतं मध्ये चम्बकयोर्यःश- 
कल्वन्निःपक्षपातं मनः ॥ ५४ ॥ उत्ताटाटकमञनानि कबरीपारोपु रिक्षारपो दन्तानां 
परिकमे नीविनहनं भ्रूटास्ययोग्या्रहः । तियेग्टोचनचेष्टितानि वचां तरको क्तिसंकरान्तयः 
स्रीणां म्टायति हैरवे मतिकटं कोऽप्यष केटिक्रमः ॥ ५१ ॥ मात्रानतेनपण्डितश्रु व- 
दनं किचित्मगस्मे दशो स्तोकोद्रेदनिवेरितस्तनमरो मध्यं दरिद्राति च । अस्या यजघनं 
घन च कटया मरलङ्गमेणीदटशः ््यकारमिव स्मरेकुदा तद्यौवनेनापितम् ॥ १६ ॥ 
खावण्यामरतमाहितं करतनोरङ्ग स्थितं यत्पुरा तत्तारुप्यथनोदयेन वहुधा संवधितं पद्मभूः । 
वीक्ष्य स्यन्द्नाङ्गेतः कुचयुगव्याजान्नितम्बस्थटाचकरे पतुयुगं न नेदिह कुतस्तादमरप- 
स्थ्तुता ॥ ९७ ॥ विस्तारी स्तनमार एप गमितो न स्ौचितामृच्ति रेखोद्रापिरृतं व- 

~" *~---*+----- - 

१ परिमाणेन, 
~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ५ "~ ~+ क पभ य ~ +~ =+ ^~ 



[भ०६ वयःपंधिवर्णनम् -तरुणीटयगवयववर्णनम् । ४११ 
दित्रयमिदं न स्पषटनिभ्ोत्ततम् । मध्येऽस्या कनुरायतार्धकपिरा रोमाकी नि्िता रम्य 
योवनशेशवम्यतिकरोन्मश्रं वयो वर्षते ॥ ५८ ॥ चाशरल्यं चरणो विहाय नयनान्तं 
परतिष्ठते वतं वाञ्छति वाचि काचिदमतसपर्थाकरी माधुरी । कानिः काचन वक्ष 
विनयते तन्म्या दुकूढाचछं तन्मन्ये दिवतैः रयद्विरतूर्जता जगन्पण्डलप् ॥ ९९ ॥ 
आलपान्धूविलासो विरर्यति छपद्वाहूविक्षिपति यातं नीविग्न्ि प्रथिभ्ना प्रतनयति म. 
नाख्यध्यनिन्ना नितम्बः | उपपप्यत्पाश्वमच्छ्कुचशिखरमुरो नृनमन्तः स्मरेण सण को- 
दण्डकोस्या हरिणरिशुटशो द्यते यौवनश्रीः ॥ ६० ॥ ` 

तरुणीपृथगवयववणनम् । 
केदापाशः ॥ अस्या मनोहराकारकबरीमारनिरजिताः । टज्येव वेने वापं चक्रुश्चमर- 

वर्हिणः ॥ १ ॥ माति विन्यस्तकहारं सुकेश्याः केशपंचयम् । शोणितः इरः पूर्णं तृणी- 
रमिव मान्मथप् ॥ २॥ स्तनामोगे पतन्भाति कपौरत्कुटिलोऽल्कः । दशाङ्कविम्बतो 
मेरो ठम्बमान हृवोरगः ॥ ३ ॥ चरत्कामिमनोमीनमादातुं चित्तजन्मनः । गख्यषटिरिवा- 
भाति बाटविणी गृणोञ्ज्वछा ॥ ४ ॥ एणीदृशो व्रिजयते वेणी एष्ठावटम्बिनी । क्ररोव 
पञ्चनाणस्य युवतजेनहेते ॥ ५ ॥ तमस्तोम भशं सोममण्डटोपरि राजते । भृमपानिन फ 
नाम धाम गम्यमतःपरम् ॥ ६ ॥ वेणी रयामा मुनगीयं नितम्बानस्तक्रं गता । वक्रच- 
द्रपुधां चुं सा्द्रमिन्दृरजिष्टया ॥ ७ ॥ तस्याः कचभरव्याजात्तनयन्नेलाटितः । 
आरूढः पावैतीढुद्धया गुहवहीव मृधनि ॥ ८ ॥ स्यामा मिदिन्दमाद्य बालाया वदनप- 
दमकरन्दम् । आख्वादितुमिव मिलिता ट्छिता वेणीमिषदेषपा ॥ € ॥ मिना अपि 
संयमनाक्कुटिछा अपि सुमनां सरमागमतः । ब्रा अपि मुक्तानामनुषङ्गा्निनरतमुपयानि 
॥ १० ॥ लानादरमक्ेप्वनुधूपवपं विन्यम्तमायंतनमच्छिकेषु । कामो वपन्ताल्यमन्दवीरथैः 
केशेषु ठेभे वल्मङ्गनानाम् ॥ ११ ॥ एणीदशः पाणिपुटरे निरुद्धा वेणी तिरेन शयनो- 
त्थितायाः । परोनकोशादिव निप्यतन्ती श्रेणी वनीमृय धुत्रतानाप् ॥ १२॥ दय मु- 
खाम्भोरुहरसनिधाने विटम्बिधम्मिछततिच्छटेन । समागतां सादरमेव बाया द्िरेफमार- 
मृत वा दधाति ॥ १३ ॥ अस्याः सपतेकत्रिषोः कचौत्रः स्थाने मुखस्योपरि वाप्रमाप । 
पक्षस्थतावद्रहुचन्द्रकोऽपि कलापिनां येन जितः कापः ॥ १४ ॥ अस्या यदास्येन पुर- 
सरश्च तिरस्कृतं शीतरुचान्धकारम् । स्फुटस्फुरदङ्धिकचच्छटेन तदव पश्चादिदमस्ति 
बद्धम् ॥ १९ ॥ अस्याः कचानां शिखिनश्च कि नु विधि कष्ठापौं विमतेरमाताप् । तेना- 

॥ ४ ----- ----~ ~~~. ~----^----- ----~ ~~-------~ 

१ बन्धनात् ; (पक्षे) इन्दियनिग्रहात. २ पुष्पाणम् ; (क्ष) देवानाम्. ३ केशाः; (पक्षे) अभकाः. 

४ मौक्तिकानाम्; (पक्ष) जीवन्मुक्तानाम्. ५ जगरहितलम्; (पक्षे) देवलम्. ६ कमलकुष्लत्, , 
७ पद्भिः, ८ भ्रमरणाम्. 



४१९ मुमापितरतमाण्डागारम् । भ०६| 

यमेभिः किमपनि पष्पैरमस्सि दला स॒ किमधचन्द्रम् ॥ १६ ॥ आभाति रोभातिशयं म- 

पर्रेणीदरोऽस्या रमणीयशोभा । वेणी प्रलुन्तटधोरणीनां श्रेणीव कि चाप्र हरिन्म- 

णीनाम् ॥ १७ ॥ विधिः किमस्या नितराममान्तमद्गपु शुङ्गाररप्र पुकथ्याः | लिग्पोप- 

तवन्तन्करेतेन निधाय मध्व स्तवक्ीचकार ॥ १८॥ चिकरम्रकररा जयन्ति ते विदुषी मूर्ध 

नि यान्िभ्नि सा| प्ानाप्यप्रस्छतेन तत्तनामिच्छरति चामरेण कः ॥ {९॥ लमन्मो 
क्रिकश्रेणिगङ्खातरङ्गा खयं नन्दिनी भाखतो नीलवण । सपीमन्तिन्दूरमारसलतामा त्रिषे- 

णीयमेणीटसो मौच्िणी ॥ २० ॥ उत्थितो निरि कानिषिमकेदेतदायमुखतुल्यताप्तये । 
प्रापिता मदिनभविपेतया टया नममि यायदरयताप् ॥ २१॥ एता नवाम्बुधरकानत- 

मदीश्षय वेणीमेणीदशो यदि वदनिति वदन्तु नाम । बरुमो वयं मुखमुधांशुमुधाभिरापादेम्या- 

गतां मुनगिनीं मणिमृद्रहन्तीम् ॥ २२ ॥ स्वमानुराकटभितुं स समृद्यतोऽमूद्राकां विनानन- 

मुथांशुमहो यदस्याः । मन्ये तदम्यन च तिष्ठति पृणिमायां मारो हि कितु परिपृणेकरे 
मुांदो। ॥ २३ ॥ विकनकचकखापः रिंचिदकुचितोऽयं कुचकद्शनिवेशी शोभते इयाम- 
लक्ष्याः । मधुरसपरितोरपा्किनिदत्फृटकोरो कमल इव निरीनः पेटकः पटृपदानाप् ॥२४॥ 
न जीमृतच्छेदः स हि गगनचारी नचतमौ न तस्येन्दो्भत्री न च मधृकराम्ते हि मुखराः। 
न पिच्छं तत्केकरिन्युनितमपितोऽयं न च मणिगरदवादाज्ञातं धननिकुरपाशो मृगदशः 
॥ २९ ॥ धूनीतु ध्वननं नस्तृदितदानितन्दीवरवनं वनल्िग्ं श्कष्णं चिकुरनिकूरम्ब 

तव रिवे। यदीयं सारभ्यं सहजमुपट्पं प॒मनमो वसन्लस्मिन्मन्ये बहमथनवाटीविर- 
पिनाम् ॥ २६ ॥ उन्मीटद्यदनेन्दकान्तिविपररदृरे समत्ारित मग्रं पीनकुचस्थलस्य च 
रुचा हस्तपरमामिहेतम्। एतम्याः कटविक्ककण्ठकदटीकल्पं मिटत्कौतुकादमातताङ्गमुखं रूपेव 
महम्रा केपृ टगर तमः ॥ २७ ॥ 

(अभ्यङ्गारम्भः) ॥ अस्याः पीठोपविष्टाया अभ्य वितनोलमौ । रमच्छोणि चल- 
देणि नट्ुरुपयोधरम् ॥ २८ ॥ आवर्त्य कण्ठे मिचयेन सम्यगावद्व वक्षोरुटकम्भय- 
ममू । काभो कराटम्बिततेच्पात्रा मन्दं ्रमापीदति मन्दरीं ताम् ॥ २९ ॥ वक्षोजौ 
निविडं निरुद्व मिचयेनाकुल्य मध्यं शनैः कृता चम्पकौठमेकमवला मपीख मनं 
दिरः । पाणिभ्यां चटक्ङ्कणोदयतन्नणत्कारोत्तराभ्यां करोलयम्यङ्गं परिपदयतः सकत दोर- 
न्तर् प्रसरमः | ६०॥ 

(मोमन्तरचनम्) ॥ स्रहमंवधितान्वालन्डं धाति सुन्दरी । करुणा हरिणाक्षीणां 
छतः कटिनचतपाम् ॥ ३१ ॥ संमपिकुरमावः कचनिचयो वा युवा करे ठप्रः | खी 
[मः (गत्या न चेत्यरकलत्रमनृसरति ॥ ३२ ॥ यथा यथायं वते म॒नोऽस्या उद- 

१ केरकरापाः. २ पधराक्रतेन वघरप्रान्तेन करश्च ५ कटर प्रोणिमाययौः. 
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चितः संयमने कचानाम् । तथा तथा वल्गति काममेकः म॒एव वक्षोरुह उत्परक्ष्याः 
॥ ३३ ॥ जानुम्यामुपविय पाध्णिनिहितश्रोणीभरा परोत्तमदोवैहटी नमदुत्रमत्कुचती दी- 
:यत्नखाङ्कावहिः । पाणिम्यामवधूय कङ्कणन्नणत्कारावतारोत्तरं बाला ह्यति रि निजाह- 
कमर् किवा मदीयं मनः ॥ ३४ ॥ अश्रान्तं टदयन्त्रणेन कुचयोरयक्तकारटिन्ययोराबद- 
मफुटमण्डरोन्नतिमिलचों विमुच्योरसः । नीवीविच्छरतं विश्राय तममुं वामस्तनाटम्बिनीं 
वेणी पाणिनखा्चटे; शियिल्यल्यक्रम्य पीठे पदा ॥ ६९ ॥ आभुप्रङ्ुखिपद्छो कचभरे 
व्यापारयन्ती करो बन्योत्कषनिब्रहमानमतया शुन्यं दधाना दकम् । बाहत्सेपममन्नते क- 
चतटे पयेम्तचोटांकरुंशा हींकोचितवाहमृटुमगं बधाति नरी वषः ॥ ६९ ॥ जानुस्थापि 
तदरपेणं परिणमद्रीवे समृद्यदुनं न्य्चत्कूषरमृन्नमदुनटप्तकक्षान्तरोदत्फुचम् । पाणिभ्यां प्र- 
विभज्य केशनिचयं सीमन्तकर्माद्यता चेतः कस्य वशीकरोति न क्दद्राटा व्िदोदेक्षणा 
॥ ६७ ॥ केदान्वामकरावटम्ितरिखान्मूयो रणत्कङ्कणं व्याधूयाथ कनिषठिकानखमुखेना- 
कुञचितान्याङ्कटि । सीमन्तं तरिरचय्य तस्य॒ कंरभेगोन्प्रञ्य पाश्चदययं तान्पश्चाद्यगपस्रणीय 
करयोयुमेन बधायप्रो ॥ ६८ ॥ 

(सीमन्तसिन्दूरम्) ॥ वहन्ती सिन्दूरं मबरकबरीमारतिभिरविपां वनैरमन्दीरुतमिव 
नवीनाकेभरणम् | तनोतु क्षेमं नस्तव ॒वदनप्ान्दयेलहरीपरीवाहखोतःपरणिरिव सीमन्तस- 
र्णिः ॥ ६९ ॥ अये मातदृषटर मुखमदतमानुम्रमवशातकचच्छदया राहुैसति किमु तृष्णा- 
तरितः । किमिवं कंदपान्तकतरुणि सिन्दृरसरणिच्छलद्रोकतुं मेयो बहिरिव रसज्ञां कट- 
यति ॥ ४०॥ 

ललाटः ॥ केशान्धकारादथ दश्यमारस्ाधचन्द्रा स्फ़टमष्टमीयप् । एनां यदासाद्य 
जगजयाय मनोमुवा सिद्धिरमाधि साघु ॥ ४१॥ 

(तिरुकः) ॥ वाल छलामटेवयं मले महीव रानते । भृठताचापमारृप्य न विद्यः 
कँ हनिप्यति ॥ ४२ ॥ कम्तूरीतिख्कं बले भाटेमा कुरुमा कुरु । अद्य साम्यं भना- 
मीति जम्भते शशलाञ्छनः ॥ ४३ ॥ द॑यामलेनाङ्कितं माले बारे केनापि क्षमणा । मुम 
तवान्तरासुप्तमङ्कफुाम्बुनायते ॥ ४४ ॥ नामावंशविनिमुक्तमृक्ताफटसनाभिना । भाति 
भाटतटरस्थन बाहा चन्द्नामेन्दना ॥ ४५ ॥ टलाचनफुटाम्भजहयरमिान्दादतक्रमनाः | 

कस्तूरीतिल्कमिषादयमलिकिऽषटिः सम्प्रति ॥ ४६ ॥ अस्या टटाटे रचिता मरखीमिर्वि- 
भाव्यते चन्दनपत्रटेखा | आपाण्डुरक्षामकपोटमित्तावनङ्गवाणव्रणपदिकैव ॥ ४७ ॥ अ 

स्यास्तनृम्यन्दनपंस्थितो वै स मीनकेतुर्जगतीं विजेतुम् । सकुहूमाटेतमिपेण वीरो म्यमोचय- 

चारुतरं पताकाम् ॥ ४८ ॥ विराजतेऽस्यासितलको ऽयमचितो विकुचितभ्रखतिकाहयान्तरे | 
थ च - >~ > ~ 4 

.----~-~~-----~-~------------ ~~ ------------"~ ~-----~--~ -~*- ---- ~~ --~---~--~--- 

१ वद्ाति, संततम्. ३ वमनग्रन्थिसनिहिनम्. ८ कत्वा. ५ कखदिभगिण. ६ निष्क 

टद्गमुखस्य कस्तरीतिरकेन टाञ्छनवघाचन्द्रः साम्यं मनेदिति मावः. ७ दुथाप्र्णन. < चिहिन, 
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विजित्य रोकद्धितयं दिवं मरति स्मेरेण बाणो धुषीव योजितः ॥ ४९ ॥ अस्याः सुगन्धि- 
नवकुङ्कमपङ्कदत्तो मुग्धश्चकास्ति तिलको मदिरेक्षणायाः । आक्ष्टरागमभिराममुखारविन्द- 
निष्यन्दल्ममिव मे हदयं द्वितीयम् ॥ ५० ॥ अम्याः पंयमवान्कचो मधुकरैरमभ्यथ्यमानो 
मह्ङ्ीगोपनजाभिश्षापमनिरान्मष्टेकामो निजम् । पीमन्तेन करेण कोमलरुचा सिन्दृर- 
विन्दच्छदातप्तायपपिण्डमण्डटमसावादातुमाकाद्भति ॥ ९१ ॥ केयुरं न करे पदेनक 
टक मटन मादा पनः कस्त्रीतिकं तथापि तनुत संप्ारसारश्रियम् । सवीधिक्यमटेि 
भालफलके यतपुभरुवो वेधपा जानीमः किमु तत्र मन्मथमहीपाटेन मुद्रा छता ॥ ५२॥ 

शुषा ॥ भ्ररेखायुगलं भाति तस्याश्चटुखचक्षुपः । पत्रहमयीव हरिता नापा्वंशविनिगेता 
॥ ९३ ॥ अमितात्मा समृचष्धः समाविप्छतचापटः | मुनगकुटिरस्तस्या भ्रिक्षेपः खद्य- 

यते ॥ ९४ ॥ स्मरकल्पद्रमो वाटे तव भाटे ह्िपत्रकः । पत्रयोरनयो्टाया भ्रवो्याा- 
दुरति ॥ ९५ ॥ क्रिचित्सविग्रमोदचिभृटता भाति मामिनी । बाटक्रीराप्रतिहन्दि तन- 
यन्तीव यौवनम् ॥ ९६ ॥ कामकाूकतया कथयनित मरतां मम पुनमेनमन्यत् । टोचना- 
म्बुरुहयोरुपरिम्थं मूद्गशावकततिह यमेतत् ॥ १७ ॥ तस्याः शदटाकाज्जननिर्मितेव कान्ति- 
्रैवोरायतटेयोया । तां वीक्ष्य ीाचतुरामनङ्गः सचापपरौन्दर्यमदं मुमोच 
॥ ९८ ॥ भम्यां प्रियाया मवता मनोभृचापेन चापे धनपारमावः । निजां यदष्धोषदशाम- 
पेक्ष्य सल्नेनाधिकवीयतानि ॥ ५९ ॥ स्मारं धनुयद्विधुनोञ्छितास्या यास्येन भूतेन च 
रक्षटेखा । एतद्रवौ जन्म तदाप युग्मं टीराचटलोचितवालमावम् ॥ ६० ॥ 

नेत्रे ॥ नृनमाज्ञाकरस्तस्याः सुभ्रुवो मकरध्वजः । यतस्तन्नेत्रसचारमृचितेषु प्रवते 
॥ ६१॥ निःमीमशाास।माग्यं नताङ्गया नयनद्यम् । अन्योन्याटोकनानन्द्विरहादरिव 
चचट्म् ॥ ६२॥ आसना त्रतमतावाक्ष्णांयेतरः परिस्पेणप् | सह यातं मनस्तत्र कला 
भूया नवत॑नम् ॥ ६६ ॥ अमन: दृप्णप्रयुक्तः कण यत्रान॒धावति । तन्नम त करक्षेत्र- 
मिति मुग् म्रश्ञामहे ॥ ६४ ॥ एकमेवाक्चि वामाक्षि रज्ञयाञ्जनटेखया । जायताभैन्दपे 
निम्बे खञ्नाम्डुनपरंगमः ॥ ९९ ॥ अमुप्य मुपिता ठक्षमश्चक्षुपति न नृतनम् } न वेनि 
कथयल्यस्याः कर्णे टरं ्रिमत्पदम् ॥ ६६ ॥ मृगमंबन्िनी ट्टिरसौ यदि न पुभ्रवः। 
धावति श्रवणोत्त॑सरीटादूवाङकर कुतः ॥ ६७ ॥ तस्याः श्रवणमार्गेण चलिते यदि रोचने । 
कृतः मकामधवट पत्तः रृप्णानुरक्तताम् ॥ ६८ ॥ श्रूयतां कौतुकं सोऽपि स्मरः शङ्खा 
रिणां गुरः । अमप्याः शिप्यतमेति श्रवणोनुखयोदेशोः ॥ ६९ ॥ मा्ल्कुण्डलमा- 
णिक्यप्रभाप्रतिहतेरिव | नताङ्खयाः श्रवगोत्सङ्गमारूटा नयनद्ययी ॥ ७० ॥ नयनस्य 
तटां चक्रे नदेन नतभ्रुवः । उनेन चरिते ङ्क मामरंभाद्दिषि्धौ ॥ ७१ ॥ अन- 
=--- "~~-------------- --~ "न~~ -- न 

१ नेचरकटा क्षेपातन साचनतप 
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त्रमङ्गलमुवस्तदपाङ्ग्य भङ्गयः । जनयन्ति मृहुयैनामन्तः संतापंततिम् ॥ ७२ ॥ यदि 
स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरहयम् । तदोपमीयते तस्या वदनं चारुटोचनम् ॥ ७३ ॥ 
श्रमयति शारीरमधिकं भ्रमयति चेतःकरोति संतापम् । मोहं मुहुश्च कुरुते विषविषमं वी- 
षणं तस्याः ॥ ७४ ॥ अतिपूजिततारेयं टष्टिः श्रुतिलद्कनक्षमा मतुः । जिनपिद्धान्तस्थि- 
तिरि स्वाप्ना कं न मोहयति ॥ ७५ ॥ नयनच्छटेन पुतनोषैद नजते रारिनि कुलपती 
क्रोधात् । नाप्ानाटनिबद्धं स्फुटितमिवेन्दीवरं देषा ॥ ५६ ॥ आयामिनोस्तदक्ष्णोरजनरेखा- 
विधि वितन्वन्त्याः । पाणिः मसाधिकायाः प्रापदपाङ्गं चिरेण विश्रम्य ॥ ७७ ॥ प्रवातनी- 
रोत्पलनिकिरेषमधीरविपरक्षितमायताक्ष्या । तया गहीतं नु मृगा्धनाम्यम्ततो गृहीतं नु म- 
गाङ्गनाभिः ॥ ७८ ॥ मुखारविन्दोपरिभागसंस्थं नेत्रदमयं खज्ञनमामनन्ति । प्रफुटवक्राम्बु- 
जपाश्ववत्िं दलदटयं मङ्गयुतं मतं मे ॥ ७९ ॥ इन्दीवरं टोचनयोस्तुलाे निर्माय यतेन 
विधिः कदाचित् | अतृल्यतां वीक्ष्य ततो रजांसि निक्षिप्य चिक्षेप पर पङ्कमध्ये ॥ ८० ॥ 
इषुत्रयेणेव जगत्रयस्य वितनिर्जयातपुप्पमयाज्ञगेन । दोषा हिवाणी सफलीकृतेयं मियारग- 
म्भोजपदेऽभिषिच्य ॥ ८१ ॥ सेयं मृदुः कापुमचापयष्टिः स्मरस्य मृष्टिग्ररणाहंमध्या | 
तनोति नः श्रीमदपाङ्गमुक्तां मोहाय या दष्टिररौधन््धिम् ॥ ८२ ॥ आ्रणितं प्मलम- 
क्षिपं प्रान्तदयुतिश्वेलजितामतांशु । अस्या दृवाम्याश्चटदिन्द्रनीटगोटामट्दयामलतारतारम् 
॥ ८३ ॥ कर्णोल्पलेनापि मुखं सनाथं टयेत नेत्रद्युतिनिजितैन । यदेतदीयेन ततः छ 
ताथा स्वचधुषी कि कुरुते कुरङ्गी ॥ ८४ ॥ त्नः समुतार्य ददानि रील्या मोनानः 
पञ्चपपाटनानाम् । सारेगृहीतेविधिरत्यदोवादम्याममृदीक्षणरूपरि्पी ॥ ८५ ॥ चकोरने- 
त्रेणदगुत्पलानां निमेषयन्त्रेण क्रिमेप छृष्टः । सारः सुधाद्ारमयः मयलेर्विधातमेतन्नयन 
विधातुः ॥ ८६ ॥ कणीकृता कि हरिणीभिराप्रीदस्याः पकाह्ान्नयनद्दयश्रीः । मृयो- 
गुणेयं सकला बलाद्यत्ताभ्योऽनयाटम्यत बिभ्यतीभ्यः ॥ ८७ ॥ दशौ प्रिमम्याश्रपटम्त- 
मावे न दूरमाक्रम्य मिथो मिटताप् | न चत्छृतः स्यादनयोः प्रयाणे व्िघः श्रवःकृपनि- 
पातभील्या ॥ <८ ॥ केदारभाजा रिरशिरप्रवेशात्पुण्याय मन्ये मरतमृत्पडिन्या } जाता य- 

तस्तत्ुपुमेक्षणेयं यतश्च तत्को रकदक्चकोरः ॥ ८९ ॥ नतग्रुवो रोचनी वरिहारमा- 
्रमिदारमेते । कथं न सानन्दह्दो युवानस्तारुण्यमन्तनिपिमृच्चयन्तु ॥ ९० ॥ म्बद्श- 

जनयन्ति सान्वतां सुरकण्टूयनकैतवान्मृगाः । नितयोरुदयत्समीटयेम्तदवक्षणश्ोमया 
भयात् ॥ ९१ ॥ निनं महिनं विवृण्वती एपतीमम्एशती तदीक्षण । अपि सञ्जनमञ्ज- 

नाचिते विदधाते स्चिगर्वदुविधम् ॥ ९२ ॥ श्रुतिटद्गनमीहमानयामदिनाभ्यन्तरयोरथी- 
रयोः । स्पृतितापकरचमेतयोरुचितं लोचनये्मगीदशः ॥ ९६ ॥ रोचन हरिणगवमोचने 
मा दूषय नताङ्गि कलेः । सायकः सपदि जीवहारकः करि पुनहं रेन वेपितः 

~~ ---- "== ~= ---~ ण ~ ~~ भ 
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॥ ९४ ॥ कामिनीनयनकलनटपङ्काहुत्थितो मदनमत्तवराहः । का्निमानप्तवनान्तरचारी 
मलमत्वनति मानलतायाः ॥ ९५ ॥ रामाविरोनयने किमु मीनार! नीलोत्पले किमथवा 

क्रिम खञ्जरीयो | कि वा जगत्रयनयाय कृतिने जान कदपभृपरचेता नवकामेपस्य ॥९६॥ 
मखविधपरिव्रत्तोत्तानतारङ्कपाद्ावधिचकितचकोरीकान्तिचारं तदक्षि । वतरेभुवनयुवचता- 

बन्धस्नकेतहेतोः परहचरमिव कर्तु पारामाराङ्कय याति ॥ ९७ ॥ 
(कटाक्षः) ॥ यान्ती गुरुजनैः सार्थं स्मयमानमुखाम्बना । तिथग््ीवं यददराक्षीत्ततनि- 

ध्पत्राकरोजगत् ॥ ९८॥ कचित्प्णार्जुनगुणा कनित्कणीन्तगामिनी । अपाङ्कश्रीस्तवामाति 
मुभूमीरतगीरिव ॥ ९९ ॥ विश्ालाक्षोकराक्षस्य साक्षी रक्षो महेश्वरः । नाद्यापि म- 
ति याति येन विद्धो दिगम्बरः ॥ १०० ॥ यापनं करक्षत्रीशेवेः स्मरचोरेण ताडिताः | 
हतनेतन्यसवेसवा मेोद्यने मुग्धकामुकाः ॥ १०१ ॥ रेरेषरट मारोदीःकं्क नभ्रा 
मयन्तमूः | कटक्षवीक्षणदेव कराकृष्टस्य का कथा ॥ {०२ ॥ हत्वा ोचन- 
निर्निंसेगेला कतिनित्यदानि पदाक्षी । जीवति युवानवा कि मृयो भूयो विदो- 
कयति ॥ १०३ ॥ अस्याः कररुहखण्डितकाण्डपटप्रकटनिगैता दृष्टिः । पटविग 
हितनिःकलृषा खदत पीयूपधारेव ॥ १०४ ॥ वमन्तनीटोतपटपटूपदानां गीतामृतं श्रोत 

मिवोत्तरङ्गौ । नतभ्रुवो टोचनकृप्णपारौ कणीनितिकरं संततमाश्रयेते ॥ १०९ ॥ नयनाञ्रल- 
चराकपृर। वर्तेऽय यत एव पक्षलक्ष्याः । तत एव भवन्ति नीलपक्षमरकराणां ननु वृष्ट 
यो नवीनाः ॥ १०६ ॥ यत्र यत्र वलते दानैः दनैः मूभरुवो नयनकोणव्िभ्रमः | तत्र तत्र 
शतपत्रधोरणी तोरणीमवति पुष्पधन्वनः ॥ १०७ ॥ भवनभुवि मृजन्तस्तारहारावतारान्दि- 
दि दिशि विकिरन्तः केतकानां कुटम्बम् | वियति च रचयन्तश्चन्धिकां दुग्धमुगधां मरनि- 
नयननिपाताः सुम्रेवा विप्रमन्ति ॥ १०८ ॥ प्रणादीदीधस्य प्रतिपदमपाङ्गस्य महद: कटा- 
ल्षव्याक्षपाः रशुशफरफाटप्रतिमुवः । मुवानाः सवेस्वं करममधनपोऽस्मान्मति मते नवं ने. 
तराह्त कवटयदशः सानदवाति ॥ १०९ ॥ दिनान्त स्तातीनां कनककटश्राकारकचयोस- 
पयस्यन्तानां कमटकलिकाकरामटकरौ । ममद्यकादटिन्दीतरटतरकह्छोरकरिटः कक्षः का- 
न्तानां कमिह कमितारं न कुस्ते ॥ ११० ॥ रिदटापम्यग्धोतोज्ज्वटधवदधारापरिसरानि- 
मानन्तःर्यामानिव व्रिपमबाणम्य निरिखान् | टदप्र्ञावमाण्यपि हृदयमर्माणि सुजतः कटा- 
्षानेतस्या मुनिरपि न समोदं परमवति ॥ १११ ॥ पिपासुरिव चज्रहं विकटक्णकरपाजलं तत 
म।तचहन्मृहुः श्रवणपाशभोताऽमितः । तनाति तरटाृतिस्तरख्टोचने संततं गतागतकुत् 
टट मुह्रपाद्धरङम्तव ॥ ११२ ॥ सन्मार्गं तावदाम्ते ममवति प्रुपम्तावदवेन्धियाणां टलनां 
तावद्िधत्ते विनयमपि ममाम्बते तावदेव । भ्रचापारुटमक्ताः श्रवणपथनपो नीलपक्षाण 
एत यावह्छालावतीनां दि न तिमुपो टष्टिवाणाः पतन्ति ॥ ११३ ॥ 

॥ व्यययामास, सपत्रनिप्पत्रादतिव्यथने, २ बिः, ३ मृगविकषेषः ४ वेव्रहारिणः. 
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(अश्रूणि) ॥ मश्रुच्छटेन मटशो हुतपावकधृमकट्षाक्षयाः । अप्राप्य मानमङ्गे वि- 
गति लावण्यवारिपृर इव ॥ ११४ ॥ 

नासा॥ पुराणत्ाणल्यागाय नूतनाखकृतृहलात् । तन्नापता भाति कामेन तणीवापोमसी 
कृता ॥ ११५ ॥ दन्ताल्दिडिमीी नभक्षणोत्कण्ठनेतपरः । मन्ये मारशुकस्येयं नापरा च- 
वू्विराजते॥ ११६॥ नामादप्तीया तिपुप्पतृणं जगत्रयन्यस्तररत्रयस्य | श्वामानिहमोदभ- 
रानुमेयां दधद्विवाणीं कुमुमायुधस्य ॥ ११७ ॥ केनित्तिटस्य कुमुम शुकचश्ुमन्ये नापां 
वदन्ति कथयाम्यहमन्यदेव । संरक्षितो निजशराप्ननपतनिधाने कामेन केतकदरेकमयो नि- 
पृक: |॥ ११८ ॥ 

(नासाभूषणम्) ॥ नापरामौक्तिकमवे किमधरतिम्बेन वद्र कुरुपे । ट्या गु- 
जञागीनं शिव रिव भूयस्तदेव हसितेन ॥ ११९ ॥ छे्मागारे वसनिजोताम्माकं तदत्र मा 
यात । आन्दीटनच्छादिह निवारयन्तीव मौक्तिकानि विदन् ॥ १२० ॥ सुभामयोऽपि 
क्षयरोगश्ञान्यं नामाग्रमक्ताफलकच्छटेन । अनङ्कपजीवनदृएश्क्तिमेग्बामृतं ते पफिवितीव 

चन्द्रः ॥ १२१ ॥ आकाशात्पतितं पुनजटनिधौ मध्ये चिरं संस्थितं पश्चाहःपहदेहरन्धन- 
नित्छेशानिवितं मौक्तिकम् । बाले बालङरुरङगलोचनयुगे ्रोरं तपः संचरत्नामामृपणतामुपैति 
ससि ते निम्बाधरापेक्षया ॥ १२२ ॥ अस्याः कामनिवासरम्यभवनं वक्रं व्िोक्यादराच्चि- 
श्रियेव सुधाकरं मियतमं मूमीगतं शोभनम् । नामामोक्तिककैतवेन सनिरा तारापि प्ता रो- 
हिणी मन्ये तद्धिरहामहिष्णुद्धया तन्पंनिधि सेक ॥ १२३ ॥ 

क्णो ॥ सोन्दयपात्रे वक्रन्दौ कुरङ्गापङ्गमीतया । सनितौ श्रोत्रपाशाम्यां पाशाविव 
मरगीदश्षा ॥ १२४ ॥ कमनीयतानिवामः कणम्तस्या विचित्रमणिभृपः । म॒विधप्रप्रतरतं 
राद्भानिधा दूरतरमकराते ॥ १२५ ॥ ताखदटं काञ्चनकणेपाशा प्रसारयन्ती मतन: करा- 

भ्याम् । रराज कणोन्तनिपण्णद््टिः शागे दधानेव कटाक्षवाणान् ॥ १२६ ॥ तरियोगबा- 
प्पाजितेत्रपदच्छस्नानितोतपगपयःमसूनो । कर्णा किमस्या रतितत्पनिम्यां निवेद्यपुषौ 
विधिरशिल्यमीटक् ॥ १२७ ॥ इहाविशयेन पथातिवक्रः शासखरोषनिप्पन्दरसमरवाहः । सो- 
ऽस्याः श्रवःपत्रयुगे परणारीरेखेव धावल्यमिकणंकूपम् ॥ १२८ ॥ अभ्या यदष्टादश पंवि- 
भज्य विद्याः श्रुती द्तुरभमषम् । कणंन्तरुत्कीर्णगभीररेवः कि नस्य मंस्येवन वा न- 
वाङ्कः ॥ १२९ ॥ मन्येऽमुना कणंरतामयेन पाशद्वयेन च्छिदुरेतेण । एकाकिपाशं वरुणं 
विजिग्येऽनङ्गीकृतायाप्ततती रतीशः ॥ १३० ॥ आतव तातस्य चनुभृनम्य जनातश्रतुरदोरु- 
चितः स्मरोऽपि । तच्ापयोः कर्णट्ते भ्रषर्जयँ वंशतगंशो चिपिट किमस्याः ॥ १३६१ ॥ 

(कर्णभूषणम्) ॥ मुक्तातारङ्कयुगं मतिमृक्तं कर्णपाश्रयोरस्याः । मुखकमटमिव नि 
पेवितुमागतममृतांरुविम्बयुगम् ॥ १३२ ॥ तारङ्कमस्यास्तरलेक्षणाया मुक्ताफेश्रारुरुचि 

१ ध्राण., > आन्दाटनाम्रषत्, 3 जान. 

५१ 
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विधत्ते | मुखश्रिया चन्द्रमिवाभिभूय बन्दीरतं तारकचक्रवालम् ॥ ८३९ ॥ शरी हतुं 

रोमान्मुखकमरशोभां श्रुतितलं सिषेवे सरातङ्कस्तव तरुणि तटङ्ककपयात् । तदन्तःपीय॒षं नि- 

सिलमथ निक्षेपुमधरे मनोजन्मा मुप्णन्मुहुरहह तुच्छं तमकरोत् ॥ १६१४ ॥ 

कपोलौ ॥ कपोरूपारीं तव तन्वि मन्ये छावण्यधन्ये दिशमुत्तराख्याम् । त्रिभाति यस्यां 

टिताल्कायां मनोहरा वैश्रवणस्य रकषमीः ॥ १६९ ॥ सर्णच्छवीनामपितक्षणानां कणो - 
न्ततो गण्डटतातटानि । ङ्घ सहेटं यदि नापतिप्यन्कोऽवेदयिप्यन्नवचम्पकानि ॥ १ ३६॥ 

आगननपरविषमण्डटमलं क्रनदुिम्बादरहिः कुर्ष्ङ्क नजम्भमाणकलिकाकणावतंसक्रियाम् । 

तन्वङ्गयाः परिदर्यतीव हमतीवोत्सपतीवोल्वणं छावण्यै लटतीव काञ्नरिलाकान्ते कपो- 

टम्धले ॥ १६७ ॥ 

अधरः ॥ तेष विदैमच्छायो मर्माभ इवाधरः । करोति कस्य नो मुग्धे पिपाप्तकुरितं मनः 
॥ १६८ ॥ अल्पेनापि सुरक्तेन साधनेन मयोजनप् | ओषद्दयसहायेन कान्तास्येन जगनितपू 

॥ १३९ ॥ सपिस्यैव हि रत्नस्य व्रणेऽध्वेः परिहीयते । दयिताधररत्न तु वणितं यात्य- 
नघताम् ॥ १४० ॥ अधरोऽयमधीराक्षया बेन्धूजीवप्रमाहरः । अन्यजीवममां हन्त हरतीति 
किमहम् ॥ १४१ ॥ मृखारविन्ददत्तश्रीः पृतनोररुणोऽधरः । कुरुते हारमाणिक्यप्र- 
दीपान्पाण्डुरलिषः ॥ १४२ ॥ संततोदयसंध्येव वदनेन्दोरनिन्दिता । तदो्ठमद्रा लावण्य- 
समद्रस्येव विद्रमः ॥ १४३ ॥ अधरोऽपरौ कुरद्क्ष्याः शोभते नापिकातटे । सुवणेनटिका- 
मध्यान्माणिक्रयमिव विच्युतम् ॥ १४४ ॥ अधरं खदु बिम्बनामकं फलमाभ्यामिति भभ्य- 

मन्वयम् । टमतेऽधरविम्ब इत्यदः पदमस्या रदनच्छदे वदत् ॥ १४९ ॥ अपि म्रगाक्षि त 
वाधरपद्छवे दयितदन्तपदं न मवलयदः । भुवनमोहनमन्त्रपदाङ्कितं किमुत यन्त्रमिदं स्मरय- 
न्त्रिणः ॥ १४६ ॥ अमिटपन्ति तवाधरमाधुरी तदिह कि हरिणाक्षि मुधा बुधाः | सुर- 
सुधामधरीकुरतं यतस्त्रदधरोऽधरतामगमत्ततः ॥ १४७ ॥ पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मु- 
काफटे वा स्फुटविद्रमस्थम् । ततोऽनकृयाद्धिशदस्य तम्यास्ताप्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य 
॥ १४८ ॥ बन्धुकबन्धृमवदेतदस्या म॒लेन्दुनानेन प्होजिहानम् । रागश्रिया रैशवयौ- 
वनीयां खमाह संध्यामधरोष्ठटेखा ॥ १४९ ॥ अस्या मुखेन्दावधरः सूथामूिम्बस्य युक्तः 
मरतिनिम्ब एषः । तस्याथवा श्रीद्रेमभानि देशे संभाग्यमानास्य तु विद्रमेऽपतो ॥ १९० ॥ 
जनेऽतिरीँगादिदमेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरतम् । दयोर्विरोपौवगमाक्षमाणां 

नाश्न भ्रमोऽमूदनयोजनानाम् ॥ १५१ ॥ मियामुखीमूय सुखी सुषांशुरपल्सौ राहुमय- 
0 

१ अलकाः केशाः; (पक्षे) कुबेरनगरी. २ वैश्रवणस्य कुबेरस्य; (पक्षे) वै इति पदच्छेदः. श्रवणस्य कण- 
स्य. ३ प्रवारक्रान्तिः; (पक्षे) विगता दरुमच्छाया यस्मात् ४ मर्दैशस्थमार्मः, ५ छिद्रे. जाते पती- 
यध्याहाधम्. ६ पल्यम्. ७ सजाततणम्. ८ अमरत्यताम्. «५ बन्धूकपुष्पम्; (पक्षे) भन्धुभूता जीवा" 

१० ठउीहियात्. ११ निकृष्टम्, १२ तारतम्यम्. 
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ग्ययेन । इमां दधारापरविम्बटीलां तस्यैव बां करचक्रवारप् ॥ १९९ ॥ अधरममृतं कः 
सदेहो मधून्यपि नान्यथा मधुरमधिकं दरक्षायाशच रस्नरपतं फलम् । सदपि पुमध्यस्ः 
पन्र्ान्तरविजनो वदतु यदिहान्यस्वादु स्यालियाददानच्छदात् ॥ १९३ ॥ चं पीयूष 

दिवोऽपि भूषणमपि द्राक्षे परीक्षेत को माधुर्य तव व्रिशवतोऽपि विदितं माध्वीकं माध्वी- 
कता । एतत्कि तु मनार्गरुतुदमिव रुम न वेतकुप्यपि यः कान्ताधरपछ्ये मधरिमा नान्यत्र 
कुत्रापि पः ॥ १९४ ॥ 

दन्ताः ॥ हषा विधाय शीतां कपोटो कृतवानिषिः । तन्प्यासद्रसनिप्यन्दति- 
्दवो रदनावहिः ॥ १५९ ॥ चन्द्राधिकेतन्ुचन्दिकाणां दरायतं ताककिरणाद्भनानाप् । 
पुरःपरिखस्तएपद्ितीयं रदावलिद्धन्द्ति बिन्दुदन्दप् ॥ १९६ ॥ राजो ह्िनानापिह रा- 
दन्ताः संविघ्रति श्रोत्रियविभ्रमं यत् । उद्ेणरागादिमृनावदाताश्रलार एते तदममि मुक्ताः 
॥ १९४७ ॥ यावद्यावतुवल्यदशा मरञ्यते दन्तपाटिस्तावत्ताव्िगुणमधरच्छायया शोण- 
रोषिः । काचित्वस्याः परिमल्करादूतमात्राचिकान्तया वक्राश्वासे मरति मुहः ्यामिका- 
प्याविरप्रीत् ॥ १९५८ ॥ 

चिवुकः ॥ विदोक्रितास्या मुवमुच्मय्य कि वधेयं मुपमाममातो । शृत्वा यच्चि- 
लुक चकास्ति निम्ने मनागङ्खियन्त्रणतव्र ॥ १५९ ॥ 

गुखम् ॥ जिनेन्ुपदयलवण्यं कः कान्ताक्दनं जयेत् । मुक्ता तरव मरतश्रमनिद्ित- 
रोचनम् ॥ १९० ॥ चनुबगमिवाम्भोजमधीरनयनं मुखम् । तदीयं यदि द्द्यत कामः करु- 
दवोऽस्तु कि ततः ॥ १६१ ॥ विलमत्याननं तम्या नााय्रम्थितमौकतिकम् । आलक्षिनन्ु- 
धाश्कपं राकैन्दोरिव मण्डलम् ॥ १६२ ॥ मुखं वहति बन्धृकवन्धुरणाधरण मा । पूर्णनु- 
मिव सोदयोदङ्कलाचितके स्तुभ् ॥ १६३ ॥ विधायापुतेपृरीन्दमस्या मुखमभृद्ृतम् । भाता 
निजाप्ननाम्भोजविनिमीटनदुःस्थितः ॥ १६४ ॥ दारत्काटपरमुहापिपूणिमारषरीभियम् । 
करोति ते मुं तन्वि चपटापातनातिथिप् ॥ १६९ ॥ राकायामकरङ्क वेदमृतांशो भेषु: । 
तस्या मुखं तदा सराम्यपरामवमवाप्रयात् ॥ १६६ ॥ आननं मृगङ्ावाक्या वीक्ष्य लागर- 
कावरृतम् | भ्रमद्रमरसंकीण स्मरामि मरसीरुहम् ॥ १९७ ॥ द्यं सुनयना दासीृतताम- 

रप्रिय । आननेनाकलङ्कन जयतीन्दुं कलङ्किनम् ॥ १६८ ॥ टव्रण्यमधुमिः पृणमाम्यम- 
स्या विकखरम् । लोकटाचनरोटम्बकदम्वेः कन पीयते ॥ {६९ ॥ ननु नीराज्लपून- 
माननमामाति हरिणनयनायाः । प्रतितरिम्बितं इव यमूनागभीरनीरन्वरणाङ्कः ॥ १७० ॥ 

अम्बुजमम्बुनि मयं ताप्रादाकारामाश्रितश्चन्द्रः । संप्रति कः परिपन्थी यं प्रति कोपारुणं 

वदनप् ॥ १७१ ॥ आपतायं सचिदमरे सवितारमुपाम्य मरादरं तपम | अधूनान्नेन मना- 
केतव मानिनि तुरना मुखस्याप्ता ॥ १७२ ॥ सुविरटमोक्तिकतारे धवलांशुकचन्दरिकाचम- 
५ १ ममस् २ सायंकाटपवैनतम्, 
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त्वरि । वदनपरिपृणचनरे सुन्दरि राकासिि नात्र संदेहः ॥ १७३ ॥ पुंसां दशेय सुन्दरि 
ुखेन्ुमीषत्रपामपाकृल । जायाजित इति रूढा जनश्ुतिमे यशो भवतु ॥ १७४ ॥ अबे 
टट तपस्यता तै मुखभावो गमितो न पङ्कजेन । कथमौदिमवर्णतीन्यजस्य हिन- 
राजेन केतोरनिग्रहस्य ॥ १७९ ॥ सुषमाविषये परीक्षण निखिलं पद्ममभानि तन्मुखात् । 
अघरुनापि न मङ्लक्षणं सटिलोन्मजनमुञ्खति स्फुटम् ॥ १७६ ॥ यः समनं कमलं रमा- 
रहं विश्वलोचनमहोत्वं विधिः । एष तादगसृजन्मरगीदशो मीनकेतननिकेतनं मुखम् 
॥ १७७ ॥ साधु चन्द्रमसि पुष्करैः कते मीलितं यदमिरामताधिके । उद्यता जयिनि का- 
मिनीमुते तेन पाहप्मन॒ष्ठितं पुनः ॥ १७८ ॥ तस्या मृखस्यातिमनोहरस्य कतुं न रक्तः 
पटर प्रियायाः । अद्यापि शीतद्यतिरात्मति्बं निमाय निमोय पुनमिनत्ति ॥ १७९ ॥ 
अनेन रम्भोरु तवाननेन पीयुषभानोस्तुख्या धृतस्य । उनस्य नूनं परिप्रणाय ताराः स्पु- 

रन्त प्रतिमानखण्डाः ॥ १८० ॥ अस्या मृखस्यास्तु न पूणिमास्यं पृणेस्य जित्वा महिमा 
हिमांशुम् । प्रटक्षखण्डं दधदधेमिन्दुमौरस्तृतीयः सल यस्य मागः ॥ १८१ ॥ व्यधत्त 
धाता मुखपदममस्याः सप्राजमम्भोनकुटेऽसिरेऽपि । सरोजरानो सृजतोऽदमीयां नेत्रामि- 
यावत एव सेवाम् ॥ १८२ ॥ दिवारनन्यो रविसोमभीते चन्द्रामबुने निक्षिपतः खलकषीम् । 

श्रीषीस्या यदास्य न तदा तयोः श्रीरेकश्चियेदं तु कदा न कान्तपू ॥ १८६ ॥ अस्या मुख- 
पण पृद्रतिनिम्बमेव नाच तातान्मुकुराच्च मित्रात् । अम्यथ्यं धत्तः सुं पद्मचन्द्रौ वि- 
भासाथाम्याचितकं कदाचित् ॥ १८४ ॥ अस्या मुखेनैव विजिल निव्यसपर्धी मिटत्कहमरोष- 
धिम । भसह्य चन्द्रः सदु नह्यमानः स्यादेव तिषटन्परिवेषपपाङञः ॥ १८९ ॥ विधोविषि- 

पयदेकरोपतानि रोषं रपं कुट्रात्रिपु मासि मासि । अभङ्गरश्रीकममु किमस्या मुखेनदुमस्था- 

म्बयास्ति रतिं भ । १८६ ॥ कपोट्पत्रान्मकरत्सकेतुभम्यां जिगीषृधैनुपा जगनि । दहावट- 
कवितं यः सखीमेःमनोम् रज्यष्यस्यो मधृनाधरेण ॥ १८७ ॥ पिक्तस्य मन्दमनप्तः कुकवे 

रसितानि कुतः शौरखं च शशिनं च समं करोति । भमङ्गवित्रमकरक्षनिरीक्षितानि कोपम्पाद- 
गन्धि तन्व्याः । व ४ ॥१८८॥ चन्द्रं कलङ्करहितं शफरहयं च निस्तोयमन्धतममं च पु- 
अस्यामपू इव कोपदीच्छटेन भुवि सृष्टवतो विधातुवरण्यैत केन करकौ शमदरुतं तत्॥१८९॥ 

न्द्रेण निरमध्य नामिर्रङ्करिक्तश्चनद्रोऽपरः किमुत तन्मकरध्वजेन । रोमावहीगुणमिलत्कुचम- 
जातो यतस्तव मृष त॑ नापि परुवमुदधुतः म्यात् ॥ १९० ॥ टके करङ्कमपहातुमयं शशाङ्को 
जनं दि करङ्कयनिति ्र्ययताति । तत्रापि कल्पयसि तन्वि कटङ्कटे नायः समाश्रित- 

`; प. १९१ ॥ पदिन नमी समनः 
दितं कर्थामयथः; पक्ष) ब्राह्मणत्मः. २ आदौ मवर्णो यस्य तस्य म्रस्त॑त्ता. पारदैः पदूजस्य | मकारा- 

८ चन्द्रेण; (पक्ष) बरा्मणशरेन, ^". ६ अन्ये जकारो गरघयैतादृशस्य पदस्य; (पक्षे) अतिश्रस्य, 
कत उ्महान्निप्रह्े दण्डो यस्य, ६ तुल्यम्. 
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दर्यो वदन्ति । , यद्रीतयः स्वल्दरुटतयश्च रीरा दोटाविलाप्रतररस्तदयं मुखेन्दुः 
॥ १९९ ॥ प्रविद प्रटिति गेहं मा बहिस्तिष्ठ कान्ते ग्रहणसमयवेडा वतते शीतरसः । 
तव मुखमकलुङ्कं वीक्ष्य नृनं स राहूर्मपतति तव मुखेन्डं पृणेचनद्रं विहाय ॥ १९३ ॥ यद 
मरशतैः सिन्धोरन्तः कथंचिदुपानितं सकलमपि तद्यत्र कान्तामुखे विनिवेरितप् । 
पुरपुमनपः श्वासामोदे शशी च कपोखयोरमरतमधरे तिर्यगभते विषं च विरोचने ॥ १९४॥ 
अप्तावन्तश्चशचदह्िकचनवटीलान्नयुगस्तर्प् नेत्कम्बुविलपदटिपत्रात उपरि । विना 
दोषासङ्गं सततपरिपृणीसिटकलः कुतः प्राप्तश्नन्दो विगलितकलङ्कः सुपति ते । 
॥ १९५ ॥ नगन्नत्रानन्दं॑वदनमतुरं पक्षषरटशः कथकारं पङ्करुहमनुविधातुं प्रभ- 
वति । अयं चेदाकाह्री सह मदनकोदण्डलतया वराको रकेन्दुः कुवट्ययुगं कि न 
वहति ॥ १९६ ॥ अनाकारे चन्द्रः सरमिजदष्हन्द्रमहितो गृहीतः पश्च्पिं कुिक्ुटिषः 
सोऽपि तिमिरैः । पथां मुश्चत्युचैरशनिमथ संमोहजननीं किमत्पाताटीयं वदत ज- 
गतः कतुरुदिता ॥ १९७ ॥ सुधावद्धपैरपवननकोरैरनुखतां किरथ्योत्लामच्छां नवश्व- 
टिपाकम्र॑णयिनीप् । उपप्राकराराभरं प्रहिणु नयने तकेय मनागनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः 
शीतकिरणः ॥ १९८ ॥ तिना सायं कोऽयं मरमुदयति साोरभ्यमुभगः किरञ्योत्न्ञाधाराम- 
धिधरणि तारापरिद्ढः । धनुध॑ते स्मारं तिरयति विहारं न तमपा निरातङ्कः पङ्करहयुगल- 
मङ्के नटयति ॥ १९९ ॥ अनुच्छिष्टो देत्ैरपरिदलितो राहदशनेः कल्ङ्कनाटष्टो न खल् 
पारेमृतो दिनकृता । कुहूभिर्नो लुप्तो न च युवतिवक्रेण विजितः कलानाथः कोऽयं कन- 
कटतिकायामृदयते ॥ २०० ॥ स्मितञ्योत्स्नागङ्गा तपनतनया स्यामटरुचिः सरखलयोष्ठा- 
भारुणक्किरणमोन्दयजयिनी । इमाम्तिसस्तीथाधिप इव मृते पुपर मिहितास्तवेदं सवन्को न 
लभत इहानन्दल्हरीम् ॥ २०१ ॥ कोपः म्फीततरः स्थितानि परितः पत्राणि दुर्ग टे 
मत्रं मण्डटमुञ्ज्वटं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः । इत्यारृष्टरिटीमुषेन रचनां छवा त- 
दत्यद्ुतं यत्पद्मन जिगीपुणापि न नितं मुग्वे वदीयं मृखम् ॥ २०२ ॥ आरब दयिता- 
मुखमतिसमे निमौतुमस्मिन्नपि व्यक्तं जन्मस्मानमेव मिटितामेशुच्छां वपति । आस्रौ 
हिणि रोहिणीपरिके पयेङ्पकरेरहः सकोचादथ दुःस्थितस्य न ॒विविस्तच्छीलमुन्मीटितम् 
॥ २०३ ॥ तानि प्राचि दिनानि यत्र रजनी सहे तमिपदं सा सटिर्विरराम यत्र भवति 
ज्योत्ल्लामयो नातपः } अद्यान्यः प्रमयस्तथाहि तिथयोऽप्यम्या मुखस्यादये हस्ताहम्ति- 
कया हरन्ति परितो राकावराकीयशः ॥ २०४ ॥ अन्ञातेनदुपराभवं परिच्पद्रयारोटनेत्रा- 
ने प्रान्तप्ररतमेणनाभितिलकं श्रीखण्डपत्राटकप् । बन्धृकराधरमुन्दरं सुरम॒नित्याम।हि वा 
क्यामृतं त्ररो्यादूतपङ्कनं वरतनोरास्यं न कस्य प्रियम् ॥ २०५ ॥ चातुयस्येकचिदं फल- 
ममटगिरां मृलमूत्तापशान्तेः पद्मायाः स॒प्रप्रादं स्थल्मपि च रुवां कोशभूतं फटानाम् । 

~~~ ~~~ ति १९७७००००. ४ 

१ प्रसाग्यन् टतातिरष सदटशाम्, ४ प्रेय. "^ टूषन 
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शङ्गरस्यातिमान्यं शरदमृतकरस्पथि सोभाग्यसिन्धोरास्यं तस्याः सहास्यं मनि न भृदुटे 
कस्य लास्यं तनोति ॥ २०६ ॥ 

(स्तम्) ॥ कामबाणप्रहरिण मूच्छितानि पदे पदे । जीवन्ति युवचेतांि युवतीनां 
स्ितामूतैः ॥ २०७ ॥ स्मयमानमायताक्ष्याः किचिदमिग्यक्तदशनशोमि मुखम् । असम 
अरक्षयकेसरमच्छरपदिव पङ्कजं दृष्टम् ॥ २०८ ॥ धवटीकरोति हरितो मरिनीकररुते मनः 
स॒पतीनाम् । अस्या हास्यविकरापो मम तु मनो रक्तमाचरति ॥२०९॥ यदि परपादीकुरुते सुा- 

शोरेषा पहस्ांशमपि स्मतस्य । तत्कौमुदीनां कुरूते तमे निमिस्य देवः सफटं खजन्म ॥२१०॥ 
कुण्ठ; | कण्ठस्य विदथे कान्ति मुक्तामरणता यथा } नास्याः सखमावरम्यस्य मुक्ताभ- 

रणता तथा ॥ २११ ॥ असावुदरेख्यवण्यरलनाकरसमुद्रवः । जगदिनयमङ्गल्यशङ्धः कुपु 
मधन्वनः ॥ २१२ ॥ श्रोत्रपीयूषगण्डुषैः काकठीकलगीतिमिः । कण्ठः कुण्डितचातुरयो 
विपञ्चीपञ्चमध्वनेः ॥ २१३ ॥ अयं त्रयाणां मामाणां निधानं मधुरध्वनिः । रेखात्रय- 
मितीवास्याः सूत्रितं कण्ठकन्दले ॥ २१४ ॥ कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकल- 
पस्य च निम्तरस्य 1 अन्योन्यशोभाजननद्भमृव साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥ २१९ ॥ 
कवित्वगानाम्रेयवादसलयान्यस्या विधाता न्यधिताधिकण्ठम् । रेखात्रयन्यासमिषादमीषां वाप्राय 
सोऽयं विबभाज सीमाः ॥ २१६ ॥ मुक्तोकरः संकटशुक्तिमध्याहिनिर्मतः सारमरो- 
चनायाः । जानीमहेऽस्याः कमर्नयकम्बुभ्रीवाधिवासाद्रुणवक्वमाप ॥ २१५७ ॥ 

(राणी) ॥ अपृतद्रवमाधुरीधुरीणां गिरमाकर्ण्य कुरङ्गलोचनायाः । मुहुरम्यप्तनं क- 
पायकण्ठी कलकण्ठी कुरुते कुहसर्तेन ॥ २१८ ॥ स्वरेण तस्याममृतसुतेव मजस्पितायाम- 
भिजातवाचि । अप्यन्यपुष्टा प्रतिकृटङाब्द्रा श्रोतुवितन्त्रीरिव ताञ्यमाना ॥ २१९ ॥ हि- 
रीषकोपादपि कोमलाया वेधा व्िधायाङ्गमरोपमस्याः । मराप्तप्रकषैः सुकृमारसर्गे ्मापयद्वाचि 
मरदुत्वमृद्राम् ॥ २६० ॥ प्रपूनवाणाहयवादिनी सा कापि द्िजेनोपनिषपिकेन । अस्याः 
किमास्यद्धिनरानतो वा नाधीयते भक्षमुना तरुभ्यः ॥ ९२१ ॥ पद्माङ्गपद्यानमवेक्ष्य ल- 
मामकस्य विप्णोः श्रयणात्पपत्नीम् । आम्येन्ुमस्या भजते जिताठ्नं सरखती तद्धिभि- 
गीपया क्रम् ॥ २९२ ॥ कण्ठे वसन्ती चतुरा यदस्याः सरखती वादयते विपश्चम् । त- 
देव वागभूय मुखे मृग्याः श्रोतुः श्रुतौ याति सुधारसत्वम् ॥ २२३ ॥ 

वाहू ॥ दयिताबाहुपाशस्य कूततोऽयमपरो व्रिपिः । जीवयद्य्पितः कण्ठे मारयर्लपव- 
नितः ॥ ५२४ ॥ शाब्दवद्विरटकरिरूपतमतिकोमलम् । सुत्तं काव्यवदरने तद्राहरतिकाद्- 
यम् ॥ २२९ ॥ सरटे एव दोर्खेखे यदि चच्टचक्षुपः । अमुग्धाम्यो मृणाटीम्यः कथमा- 

नहतः श्रियम् ॥ २२६९ ॥ बाहू तम्याः कुनामोगनिरुान्योन्यदशचनो । मन्त्रितं 
8. 1 न = 9 = 

१ प्रक्षिप्य. २ व्यक्तः, 



[भ०१ तरुणीष्टथगवयववणेनम् । ४२१ 

जयो नाम॒ न विस्मुयोऽ्मिन् । उचवस्तु तच्चितरममुप्य मप्रस्याटोक्यते निर्मथनं यदन्तः 
॥ २२८ ॥ भनीयतावशूमेयनाम्ा दोर्म्या मृणा करिमु कोमलाभ्याम् । निःमूत्रमासे 
मरनपङ्कमृत्मु मूतामु नाकीतिषु तन्निमम्रम् ॥ २२९ ॥ 

करौ ॥ कुसुमायुधकोदण्डे हस्तो विम्तीर्णचकषुषः । अशोकपलवाखाणां परतिहस्तवमा- 
गती ॥ २६० ॥ नायं धायेमधीराकषि मुखेन्दोः संमुखं वया। इतीव रीलापद्मेन वरे ऽस्याः 
कान्तिरपिता ॥ २६१ ॥ स्णष्टस्वयेष दयिते स्मरपूनान्याएतेन हस्तेन । उद्वित्ापरमृदृतर- 
करिसख्य इव रक्षयतेऽशोकः ॥ २६२ ॥ अस्याः करस्पहेनगधनद्िर्जाटवमापत्वलु पष्ठ 
यः । भूयोऽपि नामाधरसाम्यगवं कुवन्कथं वास्तु न प प्रवाटः ॥ २३३ ॥ अस्यैव प्तगौय 
मवत्करस्य परोनठष्टिमंम हसटेषः। इत्याह धाता हरिणेक्षणायां किं हस्तरेलीरुतया तया 
स्याम् ॥ २३४ ॥ मुग्र प्रतारयति किं कुसुमानि हतमेतान्यश्ोकाकिपस्य कुतृहटेन । 
अस्थेव तन्वि नवपदछवडम्बरेपु तं हारयिप्यसि ननु स्वयमेव पाणी ॥ २६९ ॥ 

(कङ्णम्) ॥ गोराङ्या मुनलावण्यमीलितं हेमकङ्कणम् । कण्ठाश्ेपे वयस्याभिः 
काटिन्यादन्वमीयत ॥ २३६ ॥ परकोष्ठवबन्पे तरिम्बोष्टयाम्तस्याः काञ्चनकङ्कणम् । नालं व- 
टयितं हस्ते हेमाव्जस्येव राजते ॥ २६७॥ सौवणकङकणश्रेण्या माति तद्राहुकन्दटी । तृण- 
चम्पकमोर््येव पुप्पचापेन वेष्टिता ॥ २६८ ॥ सहेमकयकं धत्ते सा करं पद्मतस्करम् । प- 
दिनीवह्छमस्येव मठे वेष्टितमंशुना ॥ २३९ ॥ हस्ते चकास्ति बाखायास्तस्याः फङ्णमालि- 
का | मनः कुरङ्गवन्धाय पाशारीव मनोभुवः ॥ २४० ॥ ृशाङ्गथाः कुचमारेण दूरमृत्मा- 
रितो मजो । वहतः कटहायेव वाचाटां वछयावलिम् ॥ २४१ ॥ न्यरतानि दन्तव्यानि 
करे कदाचित्तानीन्दुखण्डवसितानि ममैष तैः । अस्या निपरगेमृदृपाणिपरो नमेपामामोचने 

सटिति यन्मुकुटीबभृव ॥ २४२ ॥ 

(हस्तरेखा) ॥ आयुरेखां चकारास्याः करे द्राधीयमी विधिः । शौण्डीयेगर्वनिर्वाह- 
प्रल्याशां च मनामृवः ॥ २४३ ॥ 

अङ्कल्यः ॥ सुदीप रागशाटिन्यो वहुपर्वमनोहराः । तस्या रिरनुरङ्कर्यः कामिना 
संकथा इव ॥ २४४ ॥ रज्यन्नखस्याङ्कटिपञ्कम्य मिपादपरौ देदुपद्मतृणे । हैमकपृद्वा 
स्ति विशुदधपवा म्रियाकरे पञ्चशरी स्मरस्य ॥ ६४९ ॥ 

(द्रिका) ॥ अङ्कटीषु कुरङ्गाक्ष्याः शोभते मुद्िकावषिः । प्रोतेव बाणैः पृष्पेषोः मू- 

कष्मरक्ष्यपरम्परा ॥ २४६ ॥ 

स्तनौ ॥ मृदङ्ग कठिनौ तन्वि पीनो पमृखि दुमो । अत एव बहियातो हृदयात्ते 
पयोधरौ ॥ २४७ ॥ तन्वङ्गयाः स्तनयुगेन मुखं न प्रकटीतम् । हाराय गुणिने स्थानं 
न दत्तमिति जया ॥ २४८ ॥ यन्न माति तदङ्गेषु टावण्यमतिप॑भृतम् । पिण्डीरृतमृरो- 
देशे तत्पयोधरतां गतम् ॥ २४९ ॥ खय॑मूः शेभूरम्मोनदटोचने चत्पयोधरः । नखेन कस्य 
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धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति ॥ २५० ॥ अविवेकि कुचहन्दरं हन्तु ना जगत्रयम् । श्रुति 
भणयिनोरक्णोरयुक्तं जनमारणम् ॥ २९१॥ मयश्चित्तं न गृहीतस्तन्वङ्ग याः पतितो स्तनो । 
अत् एव तयोः स्पर्शे टोकोऽयं रिथिद्ादरः ॥ २५२ ॥ पयोधरघनीमावस्तावदस्बरम- 
ध्यगः । आङ्केपोपगमस्तत्र यावन्नैव प्रवते ॥ २५३ ॥ माति नि्षिवरे तस्याश्चित्रं कुचयु- 
गान्तरे । करीडाकुण्डहितोचण्डकोदण्डः कुसुमायुधः ॥ २५४ ॥ कुचदये चकोराक्षी चि- 
बुकम्ान्तचम्बिनि । नमेक्तिषु न शक्रोति स्थातुं टलनानतानना ॥ २५९ ॥ राङ्क तचचित्त- 
मह्छदापाध्यं कममधन्वनः | काठिन्यं बहिरेवास्याः स्तनाभ्यां येन धारितम् ॥ २५६९ ॥ 
सा स्तनाञजदिरन्धेन मन्मथं प्रथमागतप् । करोतीवोन्मृखं बाला बान्धवं यावनश्रियः॥२९५७॥ 
अस्यम्रतिप्रमाघयं स्तनहन्दस्य दूषणम् । स्फुटतां कचुकानां यत्नायाल्यावरणीयताप् 
॥ २९८ ॥ कुम्भौ पदम्भौ करिणां कलशौ मन्दकोशटो । चक्रवाको वराको च तरीय- 
कुचयोः पुरः ॥ २९९ ॥ मुखेन्दुचन्दरिकापूरछाव्यमानो पुनः पूनः । शीतभीतातरिवःन्योन्यं 
तस्याः पीडयतः स्तनौ ॥ ९६० ॥ तत्कुचौ चरतः किचिन्नूनं मनसिनव्तम् । निलान्मृखौ 
यदासाति मोरिरत्नस्य मातः ॥ २९१ ॥ मा धारयल्यधीराक्षी दृह स्तनमण्डलम् । 
गधेपैतमारूदश्ित्रं कुमुमकार्मकः ॥ २६२॥ तम्यासुङ्गस्तनच्छाया चकास्ति त्रिवरीतटे । 
टीना तिमिरटेखेव वदनेन्दोरगोचरे ॥ २६६॥ खकीयं हदयं मिखा निगंतो यो पयोधरौ । 
हदयस्यान्यदीयस्य भद्रन का रषा तयोः ॥ २६४ ॥ अल्पं निर्मितमाकाश्चमनालोच्यैव 
वधमा । इृदमे्वपिधं भावि मव्रल्याः स्तनमण्डटम् ॥ २६९ ॥ उच्छषन्मण्डलप्रान्तेखमाव- 
दकुडटम् । अपयीप्तमुरो वदेः शंसत्यस्याः स्तनद्ययम् ॥ २६६ ॥ मध्येन तनुमध्या मे 
मध्यं जितवतील्ययम् । इभकुम्भ मिनच्यस्याः कुचकरम्भनिभौ हरिः ॥ २६७ ॥ पदविधि. 
तमपि कुचतटमकपटमनमः कुर ज्गनयनायाः । मणिमवमय॒खपटरीपटटीनतया न सम्यगारोचि 
॥ २६८ ॥ प्रतिपक्षो यदि वक्षोरुहपरिणाहः कुरङ्गनयनायाः । आकाद्रावापततपपः श्री- 
फल विफटस्तवायापरः ॥ २६९ ॥ चंघत्काश्ननरौखावस्या वक्षोरुहौ तन्व्याः । नो चेत्ता 
वधिरूटा कथमनिमिपतां मनत मे दृष्टिः ॥ २७० ॥ करतटनयुगपरिणद्धे कुचकट्शे कु- 
ङ्मारणे तस्याः । सिन्दूरिते करिपतेः कुम्भे नक्षत्रमायेव ॥ २७१ ॥ कारिन्यमङ्धैर सित. 
निरस्तं कुचौ युवत्याः शरणं जगाम | अधः पतिप्याव इतीव भीत्या न शक्रृतस्तावपि हा- 
तमेतत् ॥ २७२ ॥ दिवानिशं वारिणि ण्ठदतरे दिवाकराराधनमाचरन्ती । वक्षोनताघ्यै 
किमु पक्षमलक््यास्तपश्चरलयम्बुनपङ्किरेषा ॥ ६५६ ॥ अन्योन्यमुत्पीडयदृत्पलक्ष्या; स्तन- 

१ विशेषदरीनरहितम्; (पक्ष) विछेषशुन्यम्. परस्पर संनिष्टलात्. २ वेदः; (पक्ष) कणः. ३ पाप- 
निष्कृतिम् ; (पक्ष) प्रायो बाहुल्येन चित्तं स्वान्तम्. ४ पातिकिनी; (पक्षे) गलितौ. ५ प्रयोधराणां मेघानां 

धनीमावः प्राचुर्यम्. ६ आकाश्मध्यवतीं च, ७ आेषानक्षस्योदयः; (पष) सुगमम्. ८ कण्ड्ममाये, 
९ पू्ौराधनम्,. 
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दयं पाण्डू तथा ङ्म् । मध्ये यथा र्याममुलस्य तस्य मृणालपूत्रान्तरमप्यलभ्यम् 
॥ २७४ ॥ कि नमेदाया मम सेयमस्या दरयामितो बाहुरतागृणारी । कुच किमुत्तस्थतुर- 
न्तरे समरोप्मशुप्यत्तरबाल्यवारः ॥ २७५ ॥ तारं रु स्यादनुकरौमेतावुत्थानसुस्थौ पतितं 
न ताकत । प्रं च नाश्रित्य तरुं महान्तं कुचो छशाङ्गयाः खत एव तुङ्गौ ॥ २७६ ॥ एत- 
त्कुचस्पर्षितया घटस्य स्यातस्य शाच्रेषु निददोनलम् । तस्माच्च रिसपान्मणिकादिकारी 
म्र्िद्धनामाजनि कुम्भकारः ॥ २७७ ॥ निःशङ्कपंकोचितपङ्कनोऽयमस्यामुदीतो मुखमिन्दु- 
्रिम्बः । चित्रं तथापि स्तनकोकयुग्मं न स्तोकमप्यञ्रति विप्रयोगम् ॥ २७८ ॥ आभ्यां 
कुचाम्यामिमकुम्भयोः श्रीरादीयतेऽसावनयोः क ताम्याम् । भयेन गोपायितमौक्तिकौ 
तौ भ्ग्यक्तमुक्तामरणाविमो यत् ॥ २७९ ॥ करा्नजाय्रच्छतकोरिरर्थी ययोरिमौ तौ तड 
येत्कुचौ चेत् । सर्वं तदा श्रीफटमृन्मदिष्णु जातं वटीमप्यधुना न रब्धुम् ॥ २८० ॥ 
मध्यं तनृटल्य यदीदमीयं वेधा न दध्यात्कमनीयमंशाम् | केन स्तनौ संप्रति यौवनेऽस्याः 
सृजेदनन्यप्रतिमाङ्यष्टः ॥ २८१ ॥ तवोपकण्डम्थिततारहारस्फुरत्ममारैवटिनीजटेपु | रीनो 
मनोजद्िप एव तस्य व्यक्तौ नु गण्डो किमुरोनपिण्डौ ॥ २८२ ॥ सतां समारोकयतां 
विवेकान्हवीषि हुता स्मरबाणवदहौ । धत्ते स्तनः दयामरिरोमिपेण तनृदरि त्यायुपमस्मतरि- 
दुम् ॥ २८३ ॥ नयननीरन कि भवता छतं मुखरी यदयं रिपुराश्ितः । इति वचो वितरी- 
तुमिवोन्मुखं वरतनोः स्तनचक्रयुगं बभौ ॥ २८४ ॥ वदरामलका प्रदादिमानामपदूल श्रिय- 
मत्तो क्रमेण । अधुना हरणे कुचौ यतेते दयिते ते करिशावकुम्भलक्ष्याः ॥ २८९ ॥ 
कनकक्रमुकायितं पुरस्तादथ पङ्करुहकोरकायमाणम् । क्रमदाः कटशायमानमास्ते मुदो 
वक्षि कस्य भागभेयम् ॥ २८६ ॥ अपि तदटपुपि मरसपतोगेमिते कानििङ्गेरगाधताम् । स- 
रयौवनयोः खटु हयोः छवकरुम्भो मवतः कचावुभौ ॥ २८७ ॥ कटश निनदेतुदण्डनः किमू 

चक्रभ्रमिकारिता गुणः । स तदुचकुचो मवन्मरमाक्नरचक्रम्रमिमातनोति यत् ॥ २८८ ॥ न 

म्बीरभ्नियमतिटक्घय रीख्यैव त्यानग्रीृतकमनीयहेमकुम्भौ । नी्म्भोरुहनयनेऽधुना 

कुचो ते स्पते क्रिट कनकाचलेन सार्थम् ॥ २८९ ॥ शुकीचूत्वातच्छवि फलयुगं यौव- 
नतरोरयःशङ्कशुण्णं मद नकरिणः कुम्भयुगटम् । समुद्रं मोगायामृतकदश्ायुममं सृठतिनः कु 
चदन्ढं तन्व्या नवनखपदाङ्कं विजयते ॥ २९० ॥ कुचावस्याः कामद्धिपकटमकुम्भाविति 
परे वदन्त्यन्ये व्षःस॒रपि कमठे का्चनघटो | ममायं सिद्धान्तः स्फुरति मदनेन त्रिन- 
गतीं विरनिितय न्युठ्जीकृतमिव निजं दुन्दुमियुगम् ॥ २९१ ॥ जम्बीरं वा कमलमुकृटं हेम- 
गच्छं यथेच्छं मङ्गल्यं वा कलयतु जनो मृपतेमन्मधस्य । एतद्रन्ं कटयति -मतिमोमकीना 
नवीना केनाप्यस्या हदि विनिहितं मन्मथानन्दकन्दम् ॥ २९२ ॥ पुष्पेषोरमिपेकहेमक- 

लद हारममावादिनीयकादौ मदनोन्मदहटिपपतेः कुम्भौ लेः कन्दुको । वन्द बाह्म. 
१ टावण्यठेश्चं कपर्दिका च. २ चक्रवाकी. 

1 
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णालिकायुगल्योर्छीटालताप्तत्फे न्यौ रत्नदो वहति मा रावण्यपूर्णो सतनी ॥२९६॥ 

यनां मोहमहाफटम्रसविनीं नाभ्याख्वारोव्यितां सेकु रोमरतां मुखाएृतनिधेलवण्यनामा- 

तम्  नेप्यन्मारणिकां विभज्य कृतवान्कूटयं परयोः पत्रेषुस्तदिदं पयोधरयुगं लोकाः 

समाचक्षते ॥ २९४ ॥ उद्विननं किमिदं मनोमवदरपक्री ारविन्ददययं पूते तत्कथमेकतः किट 

रपद्रोमावठीनाटतः । चक्रहन्मिदं क्षमं तदपि न स्थातुं मुखेन्दोः पुरो लवण्याम्बुनि 

मम्नयौवनगजस्यविमि कुम्भद्वयम् ॥ २९९ ॥ उदरदं प्रतिपद्य पक्रवदरीमावं समेत्य क्रमात 

नागाद्धतिमाप्य पृगपदवीमारुह्य विस्वश्रियम् । टन्ध्वा तालफलोपमां च रहितामाप्ताद्य 

भूयोऽधुना चचत्का्नकुम्मजृम्मणमिमावस्याः स्तनो विप्रतः ॥९९६॥ रंतयापत्रियटाज्छने 
कुटिनतावाते रमारिङ्गिे म॑हदैकरसे कमादुपचिते भ॑गररत्ापहे । कोर्कस्पधिनि भो- 
गैमाजि ननितानङ्क वंटीनोन्मुते माति श्रीरमणावतारदशकं बाले भवत्याः स्तने ॥ २९७॥ 
मध्योऽयं बटिसद दृष्टिरथिकं श्वी सुपर्वायो बाहस्तत्कमटेक्षणा त्रिजगतीमेकैव संर- 
षति । इत्येवं स्तनयोपिपेण कनकक्षोणीमृता सदत यस्यामात्मकिशोरकौ पविमय्यम्रेण 
जम्भद्धिपः ॥ २९८ ॥ 

(कुक्षी) ॥ उपरि पीनपयोधरपातिता पटकुटीव मनोभवमूपतैः । विजयिनच्िपुरा- 
रिजिगीषया तव विराजति भामिनि कशरुकी ॥ २९९ ॥ 

(हारः) ॥ प्रटीयन्त्रायते हारो नामिकूषे मृगीटशः । संपेकुमिव छावण्यपयप्रा योव- 
नद्रमम् ॥ २०० ॥ हारः कुरङ्गदावाक्षया राजति स्थृटमौक्तिकः । नामिलावण्यपानीयघी- 
यन्त्रगुणोपमः ॥ ६०१ ॥ ातङ्गकुम्भपप्गेजातपातकराङ्कया । स्नातीव मुक्ताहारोऽस्थाः 
स्फुरत्कान्तिजटे गटे ॥ ६०२ ॥ माणेश्वरपरिप्वद्गतिभ्रमप्रतिपत्तिमिः । मुक्ताहारेण टता 

हप्तीव स्तनद्टयम् ॥ २०३ ॥ हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले । मुक्तानामप्यव- 

स्थेयं के वथं स्मरकिकराः ॥ ६०४ ॥ मणिहारच्ता विभाति तन्प्याः स्तनपिहाप्नपीनि त- 
स्थिवापरू । अमिपेक्तुमनङ्गदेवराजं गटशङ्घाद्हितेव दुधधारा ॥ ६०९ ॥ ग्रीवाहुतैवावट- 
शोमितागि परताधिता माणवकेन पेयम् । आरिङ्गयतामप्यवम्बमाना सुरूपतामागविसेव 

१ संपुटो. २ रतावा प्रातं प्रियस्य राञ्छनं चिदं नखक्षताराङ्गगगादिकं परेन तथाभूते; ( ष, रया आप्तः 
प्रियः कामस्तस्य ठज्छनं मत््यस्तद्रूपे, ३ कटिनताया आवासे स्थानभूते; (पक्ष) कठिनताया आवासे कृ, 
४ रसेनालिद्गिते; (पक्षे) रसया प्रिथिव्या स्वोद्धरणक्राटे आलिङ्गित वरह. ५ प्रकृष्टाहादे एकरस तत्परे; (पक्ष) 
प्रदे एको रमः प्रीतियष्य तस्मिन. ६ कऋमाद्रदरामलकरादिपरिमाणठमिनोपचिते प्रदे; (पक्षे) कमः 
पादविक्षेपस्तदनुसारेणोपाचते प्रवृद्ध त्रामने. ७ मृशतां परव॑तानां गुरुत्वमपहन्ति नाशयति तादृशे. ततोऽपि म- 
हसत ष) मृभतां रा गौरवनाशके भागते चक्रवाकस्पाशीले, तत्सटशलरात्; ( पक्षे) सीतावियो- 
निष्टतिमः (व 0 ९ भोगः सुं शरीर वा तद्धाजि; । (पष) ॥ फणा तद्धाजि रेषावतारे 
ध्नः प्रचर तमदनेः वक्ष) जनितमनरमस्य शरस्य विरुद्रं मोनभत गसमापिप्रभृति येन तस्मि- 
४ व न्द्रयषु रीना भक्ता उन्पुखा व्मिस्ताद्शे; (पक्ष) खलीनपश्वस्य वल्गा तदुन्मुसे कल्कि- 

१३ अन्यः; (पक्षे) गजः. 
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काया ॥ ६०६ ॥ स्तनातटे चन्दनपङ्किछेऽ्या जातस्य यावदुवमानपतानाम् । हारावछीरतमय्- 

खधाराकाराः स्फुरन्ति स्वटनस्य रेखाः ॥ ६०७॥ निविडानुषक्तकुचकोकदैपती मृखतारका- 
परिवृढेन शाधितुम् । अवतारितेव निनतारकावदटी हरिणीदशः स्फ़रति हारह्री ॥१०८॥ 
एकावरीकङितमोक्तिककेतवेन तन्व्याः समुतन्नतपयोधरयुग्ममेवाम् । चक्रुमेनांमि यमिनाम- 
तिनिमडानि कंदपमुक्तशरपातकतान्तराणि ॥ १०९ ॥ मारङ्गक्ष्याः कुचकरशयोरन्तराकाश- 
देशः प्राप्तच्छेदः कवचिदपि चन्परस्वरृचचिःपपात । नाभीकुपः समजनि नतप्तस्य देहच्य- 
तासो नक्षत्राणां ततिरिव समाढम्बते हारशोभम् ॥ ३१० ॥ मुक्तावटी स्मरविदाहविपाण्डु- 
मृटे नद्धा चकासि जितकम्बुनि कण्ठकाण्डे | निश्चिन्वती परगदशो वदनं मृगाङ्क नक्षत्र 
पङ्किरिव संपतिता नमस्तः ॥ ६११ ॥ 

मध्यदेशः ॥ युक्तं मध्ये छशा तन्वी कामुकीकरणाय यत् । त्रैव कुमुमास्रेण पी- 
व्यते शिष्टमुष्टिना ॥ ६१२ ॥ स्तनौ मारापणव्यग्नौ काशी कल्करोन्मुखी । कस्यां दिशि 
न मध्यस्य तस्याः कास्यं सहेतुकम् ॥ ३१३६ ॥ मध्यं तव परोनाल्ि पयोधरभरार्दितम् । 
अम्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भाषते ॥ ३६१४ ॥ स्मरमानसिकपमस्यात्स्यास्तनिमा 

निरवधिमंध्यः । श्रीरेव पूरयति यां न गिरां देवी न चापि गृररस्याः ॥ ११५ ॥ असि- 
नप्ररृतिमनो्ते टमा प्रायेण मान्मथी दष्टः । सुन्दरि यतो मवलाः प्रतिक्षणं क्षीयते मध्यः 
॥ ३१६ ॥ वयःपकपीदुपचीयमानस्तनदयस्योद्वहनश्रमेण । अलयन्तकार्यं॑वननायताक्षया 
मध्यो जगामेति ममेष तकः ॥ ३१७ ॥ बहू हियोमा त्रिवीगुणेन गृह्नाति रोमावसिनत्र- 
वहम् । इतीव चिन्ताकुलभङ्करोऽयं मध्यो मृगाक्ष्याः रशतामुपैति ॥ ६१८ ॥ काजीगुणै- 
विरचिता जघनेषु रक्ष्मीेन्धा स्थितिः स्तनतटेपु च रत्हरैः । नो मृपिता वयमितीव नित- 
भ्बिनीनां कार्यं निरगंटमधार्यत मध्यभागः ॥ ६१९ ॥ स्फुटसदवटम्रं तन्वि निश्रिन्यते 
ते तदनुपहममानास्तकंयन्तोऽपि टोका: । कुचगिरिवरयुग्मं यद्धिनाधारमाम्ते तदिह मकर- 
केतोटिनद्र नाहं प्रतीमः ॥ ६२० ॥ तङ्गाभोगे स्तनगिधियिगे परोदनिम्बे नितम्बे प्रीमादेशं 
हरति शपतो यौवने जुम्भमाणे । मध्यौ भीरुः कविदपि ययो पदापत्रक्षणायाः शुन्यं मध्य- 
स्थलमिति ततः किवदन्ती वदन्ति ॥ ६२९१ ॥ देहं हेमद॒ति परिदताम्भो नवृ च टि रा- 
दीमृतश्रमरपटडीचार्षेषं च केशम् । दष्ट प्रयो विपुरुह्दयानन्दमृढेन धात्रा सारङ्गाक्ष्या 
किमु रचयितुं विभ्मृतो मध्यदेशः ॥ ६२२ ॥ आक्रान्ते शैशवेऽसिमन्नभिनववयस्रा शासना- 
न्मीनकेतोबराया नेत्रयुग्मं श्रुतियुगमविद्धयुगेनाि सार्थम् । वक्षोनटन्मचेवहिरिह नि- 
रगाच्छरोणिवरिम्बेन साकं मध्यः संगृह्य बदसिवटिमिरमितः कास्यमङ्गीकरोति ॥ ६२६ ॥ 

नाभिः ॥ मन्ये समाप्तलावण्यसरारे सर्गे म्रगीदशः । अपृरयित्वेव गतो नाभिरन्भं चतु- 
मखः ॥ ३२४ ॥ कुचकुम्भौ समालम्ब्य तरन्ती कानितिनिम्नगामू । प्रमादितस्ततो ट्र 
~ ०० ---- ~ ~^ ~~ ~~~ ~~ ~= ~न 7 

पष्यमाणः. २ प्रध्यम् 



४२८ पुभाषितरबमाण्डागारम् । म०६। 

दष्टिनीमौ निमजति ॥ ३२५ ॥ स्तनौ तुङ्गो समारूढे चापन्यस्तमरे स्मरे । कोदण्डाटनि- 
देव जाता नाभी नतभ्रुवः ॥ ६२६ ॥ उरोनवचक्रमनोज्ञरूपा केशावीव त्रमरानिता 
वा । संगीतवत्सत्पुटमेदहया विद्येत नाभीमरमी मृगाक्ष्याः ॥ ३२७ ॥ | 

वलिज्नयम् ॥ एकमेव व॑ह बद्धा जगाम हरिरु्ततिम् । तनब्यास्िवहिनन्धेऽपि सेव 
मध्यस्य नप्रता ॥ ३२८ ॥ स्तनमाराय मध्येन त्रिवहिव्याजतः कता । तस्याः शङ्कितभङ्गन 
भूभङ्गानामिवावकिः ॥ ३९९. ॥ तदीयत्रिवीमागेसरोपानारोहणश्रमः । अनङ्गलादनङ्गस्य 
नातो रसेकगोचरः ॥ ३६० ॥ परिय दुरारोहं तस्याः स्तनतटं कता । कंदपैरथपंचार- 
मार्गाीव वटित्रयी | ३६१ ॥ दरिद्रमुदरं दष्ट चरे लावण्यपूणयोः । पन्थानं स्तनयो- 
स्तस्याख्िवहीविषमं विधिः ॥ ३६३६२ ॥ राजति त्रिवी तस्याः स्तनभारोन्नतिक्रमात् । उप- 
युपरि जातेव हारमुद्रापरम्परा ॥ ६३३ ॥ मध्यत्रिवलीत्रिपये पौवरकुचचतरे च चपद्शा- 
म् । छयति मदनपिशाचः पुरुषं हि मनागपि स्वहितम् ॥ ३६४ ॥ मध्येन सा वेदिवि- 
ट््रमध्या वहित्रयं चारु बभार बाला । आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य मरोपानमिव प्र 
युक्तम् ॥ ६९ ॥ अनन्यप्नाधारणकान्तिकान्ततनोरमुप्याः किमु मध्यदेशः | जगत्रयी ज- 
न्मभृतां निषण्णा चित्तावलीयं त्रिवटीमिषेण ॥ ३३६ ॥ मध्यात्समानीय सुपारभागं वक्षो. 
जमृत्पादयिता विधाता । अतिप्रयत्नात्रिवटीमिषेण सोपानवर्मंत्रितयं चकार ॥ २३७ ॥ 
मला चापं रारिमुखि निनं मृष्टिना पुप्पधन्वा तन्वीमेनां तव तनुरतां मध्यदेशो बभार । 
यस्मादत्र त्रिभुवनवकशीकारमुद्रानुकारासिषो भानि त्रिवलिकपयादङ्गरीपरधिरेखाः ॥ ६२८ ॥ 

रोमावलिः ॥ नाभिरन्ं प्रविष्टास्याः ्यामद्य रोमवदछरी । तरस्ता तिमिरटेवेव मेखल- 
मणिकान्तितः ॥ ३३९. ॥ भाति रोमावी तस्याः पयोधरभरोन्नतौ । जाता रतदकिव 
श्रोणिवेदृयभमितः ॥ ६४० ॥ नाभिप॒ङ्गेन गौराङ्गवाः शोभते रोममञ्जरी । कंदपहेमकट- 
का्ाक्षाधारेव निगता ॥ ६४१ ॥ नाभीवटयपबद्धा रोमाटी माति स्रुवः । सहिता नि- 
गडनेव ह्ला स्मरदन्तिनः ॥ ३४२ ॥ रोमावली विलयप्निन्याः प्रविष्टा नाभिमण्डलम् । 
कियदवाम्मीयमत्रेति तात्पयमिव बिभ्रती ॥ ६६६ ॥ रिखन््याः कामसताप्राज्यशारनं यौवन- 
श्रियः । गहितेव मपीषारा रोमी नामिगोख्कात् ॥ ३४४ ॥ जाने रात्रिषु तन्मध्ये द- 
दाति शनकैः पदम् । गम्भीरनामिकुहरमवेशाशङ्कया स्मरः ॥ ३४९ ॥ कुचदुरगरानधान्यो- 
मध्येमाग मृगीदशो मदनः । किमेत नामीवापीमपि रोमारीतमारवनरेखाम् ॥ ३४६ ॥ 
वयप रिशुतातदुत्तरे सुटि खामिविपि विधित्सुनीं । विधिनापि न रोमरेखया छतीननि 
विभ्य रञ्यतः ॥ ६४७ ॥ तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवरोमराजिः । 
नीवीमतिक्रम्य पितेतरस्य तन्मेलहामध्यमणरिवाचिः ॥ ३४८ ॥ गौरीव परया सुभगा क- 
दाचिकवर््रीयमप्यधतनूषमस्याम् । इतीव मध्ये निदधे विधाता रोमावीमिचकपूत्रमस्यः 

~ ---- ------ ~~~ ~---*- --- 

१ बलिनामानं देयम्; (पक्ष) वरिम. 



[भ०६ तरुणीषथगवयववर्णनम् । ४२९ 
। ष रममरतन गम्भीरमापराद्य च नामिकृषम् । मदृषटतृप्णा विरमेद्य- 
र पा सिचयेन गुप्तिः ॥ ३९० ॥ उन्मूठितालानविलाभनाभिरत्रस्तरचछृह- 

टरोमदामा । मत्तस्य सेयं मदनद्िपस्य प्रलापवपोचकुचास्तु वास्तु ॥ २५१ ॥ रोमावि- 
भूकुपुमेः खमोर्वीचपिषुमिरमध्यटलायमूि । व्यसौरपि स्थाक्ुभिरेतदीयेनतरः स नित्रं रतिना- 
निवीरः ॥ ६५९२ ॥ गम्भीरनामिहदसंनिवेशे रराज तन्वी नवरोमराभिः । मृतेन्ुभीतस्तन- 
चक्रवाकदन्ो्किता शेवल्मञरीव ॥ ३९३ ॥ खर्णीवदातयुतिकरायकाण्डेसंपूणपीयूषमय्- 
खमुख्यः । एणीटशः एटविटम्विवेणीविम्बः पुरो राजति रोमराजी ॥ ३५४ ॥ पयोधर- 
स्तावदयं समुच्नतो रसस्य वृष्टिः सविषे भविप्यति । अतः समुदच्छति नाभिरन्धतो विपारि 
रोमालिपिषीलिकावरिः ॥ ३५९ ॥ गभीरनाभीहदपाश्र्विनी विराजते लोमतती मृमीटशः । 
मुखारविन्दस्य रमामिखापिणी द्विरेफपङ्किश्रलितेव नीरवा ॥ ३९६ ॥ समुदितकुचक्गम्भम- 
कनाया हृदयमनङ्गमतङ्गनोऽधिरोते । तदसिल्पदवन्धनाय रोमावहिरिह शुद्धलिका विरोक्य- 
ते यत् ॥ ६९७ ॥ दन्तं मया पदमिदं नवयोवनाय लवं सत्रं कचन रश्व पराधयेति । 
कामस्य हस्तटिविताक्षरमाछिकेव रोमावटी तरिनयते जलनेक्षणायाः ॥ ६५८ ॥ नाभीबि- 
छान्तरविनिगतपन्नगीयं संप्रम्थिता नयनखज्जनमक्षणाय 1 नाप्रामृदीक्ष्य गरूडग्रममुद्दटन्ती 

गुव पीनकुचपवतयोरधस्तात् ॥ ३५९ ॥ अतिबरहुतरटजाशृदखलावद्धपादो मदनच्पति- 
वाहो यौवनोन्मत्तहस्ती । प्रकदितकुचकुम्मो रोमराजीकरेण पिबति सरसि नाभीमण्ड- 
सस्ये पयांसि ॥ ३६० ॥ रचयति युवनेतर्षेत्रपीयुपषृष्टि नवजलधर्रेखा रोमराजिच्छरेन । 
यदुद्यति कटापिप्रक्रियेयं तदुचेःस्तनघनसमयोऽस्यामाविरस्तीति विद्यः ॥ ६६१ ॥ 
अमुप्मि्ठावण्यामरतपरसि नृनं मृगदशः स्मरः शवष्ु्टः एथुनपघनभागे निपतितः । यद्- 
दाङ्गराणां प्रशषमपिशुना नाभिकुहरे रिखा धृमम्येय परिणमति रोमावदिमिपात् 
॥ ३६२ ॥ इयं सृष्टा चच्चत्कनकटतिका पङ्कनमुवा निषक्ता लावण्याप्रतरमभरेणानुदिव- 
सम् । अकस्माद्रोमाटीमधरुपपरटीह स्फुरति यत्ततः राङ्गं पूप्पोद्धमसरमयमायातमधरना 
॥ ३६३ ॥ हरक्रोधञ्वाटावहिमिरवटीदेन वपुषा गभीरे ते नाभीसरसि छतक्नम्पो मन- 
सिजः । पमृत्तस्थो तस्मादचटतनये धूमटतिका जनस्तां जानीते तव॒ जननि रोमावरिरि- 
ति ॥ ३६४ ॥ निर्णेतम्यो मनपिनकटातच्रसिद्धान्तप्रारो नेतम्या च त्रिदशमुटशामङ्कला- 
वण्यलकष्मीः. । रोमश्रेणीटिखिनसुमगं पत्रमादश्चयन्ती पत्रालम्बं जगति कुरुते परभ्रुबो यौ. 
वनश्रीः ॥ ३६९ ॥ उन्तुङस्तनपवंतादवतर्ङगैव हारावदी रोमा नवनीटनीरजरुचिः मेयं 
कैटिन्दात्मजा । जातं तीथमिदं सुपुण्यजनकं यत्रानयोः संगमश्रन्द्रो मलति राज्छनापहत- 
ये नूनं नखाङ्कच्छलात् ॥ ३६६ ॥ उन्तङ्गस्तनमार एष तरटे नेत्रे चछ भ्रूलते रागान्धेषु 
तदोष्ठपहवमिदं कुवेन्तु नाम व्यथाम् । सौभाग्याक्षरपङ्करेव टिखिता पुष्पायुधेन खयं 

१ रोमावरिरेव पिपीलिक्राप्भिः. २ यमुना. ३ नखव्रणच्छटेन. 



४१० पुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०६। 

मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावही केन सरा ॥ ६७॥ यूनां धेयतृणाङ्करं कवच्यन्नरी- 
उा्बुपूरं पिबञ्शुङ्ारो हरिणस्तव स्तनगिरेः सीमानमारोहति । नाभेः काचन तस्य निःत- 
वती कस्तूरिकामालिका रोमश्रेणिमहोत्सवं विततुते कल्याणि जानीमहे ॥ ३६८ ॥ सोन्द- 
यस्य मनोभवेन गणनारेखा किमेषा कृता लावण्यस्य विोकितुं त्रिजगतामेषा किमुद्रीकिका ] 
आनन्ददरुमकन्दरी नयनयोः किवा समुज्नुम्भे सु्दयौः किमु वा खभावमुमगा रोमािर- 
न्मीरति ॥ ३६९ ॥ 

पृष्ठभागः ॥ अस्याः खलु म्रन्थिनिबद्धकेशमष्टीकदम्बप्रतिषिम्बवेशात् । स्मरमरशस्ती 

रजताक्षरेयं एष्ठस्थीहाटकपष्िकायाम् ॥ ६७० ॥ 

नितम्बः ॥ तच्नितम्बस्य निन्दनित वृद्धि परिजनाङ्गनाः } काश्चीनवनवग्रन्थिग्रथनेन क- 
दिताः ॥ ३७१ ॥ नितम्बिभ्नं विम्बोष्ठ चन्द्रकान्तशिलाघनम् । धत्ते कंदषैदोःस्तम्भ- 
पररासिफट्कोपमम् ॥ ३७२ ॥ विस्तारिणा मुदस्तम्याः श्रोणीविम्बेन पीडिता । ब्रुरिता तुटि- 
तास्मीति पृत्वरोतीव मेखला ॥३७३॥ अपयौप्तमूनायामः मवेदोऽस्याः सवीजनः । श्रोण्यां 
कथंचित्कुरुते रशनादामबन्धनम् ॥६७४॥ नितम्बगोखेणापरो गौराङ्गी विद्यते टद् । हा- 
रयत्यपारिस्पन्दा कन्दुकं क्रीडितेषु यत् ॥ ६७९ ॥ स कथं न स्छहणीयो विषयरौतैस्तत्नित- 
म्बविन्याप्रः । शान्तात्मनापि विहितं विश्वसजा गौरवं यत्र ॥ ६७६ ॥ एथवतीटतन्नितम्ब- 
रुनििरिरस्यन्दनशिस्परिष्षया । विधिरेककचक्रचारिणं किमु निर्मित्ति मान्मथं रथम् 
॥ ३७० ॥ चक्रेण विश्वं युधि मह्स्यकेतुः पितुजितं वीक्ष्य मुदशनेन । जगनिगीषलयमुना 
नितम्बह्ययन करि दटभदर्शनेन ॥ ६७८ ॥ रोमावदीदण्डनितम्बचक्रे गुणं च लावण्यनटं 
च बाला । तारुण्यमूर्तः कुचकुम्मकतैविमतिं शङ्के पहकारिचक्रपू ॥ ६७९ ॥ 

(काञ्ची) ॥ बद्धा मणिमयका्ची तम्याः परिणाहशाटिनि नितम्बे । पड्किरिव सारमा- 
नां मुरप्ररितः पुिनमण्डलामोगे ॥ ३८० ॥ खस्तां नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केपर- 
पप्पकाश्चीम् । न्यापरीरृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्ीमिव कार्मुकस्य ॥ ६८१ ॥ 

जघनम् ॥ तस्याः पद्मपटाञाक्षयाम्तन्यास्तजघनं घनम् । दृष्टं ससीभियामिस्ताः पुं 
मावं मनना ययुः ॥ ६८२ ॥ अनङ्गरङ्गपीटोऽस्याः शुङ्गार्लणेविष्टरः । टावण्यसरारंघातः 
सा घना जघनस्थटी ॥ ३८३ ॥ तदीयनघनामोगगरिमा विस्मयास्पदम् । दूरपाती एषत्को- 
ऽभृदयेनानङ्गस्य साङ्गना ॥ ३८४ ॥ वपुरनुपमं नाभेर्वं विधाय मृगीदश्ां ठहितसति.- 
र्न्याेः पुरा रभप्तादिव । तदनु सहप्ा लिकननेव मजापतिना भरं युधा स्थटस्थ्- 
छ. ता नघरनस्यही ॥ ३८९ ॥ 

_ भदेनपान्दरम् ॥ अज्ञेन केनापि विजेतुमस्या गवेष्यते किं चहपत्रपत्रम् । न चेद्धिशे- 
-~----- --~~~--~--- ~ 

भी कि त त त 

१ प्ररान्तमनसा. २ ब्रह्मणा. ३ अयन्तसुन्द्ैः, ४ श्रान्तेनेव, 
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पारितरच्ेम्यस्स्ा्ु कम्पस्तु कृतो मयेन ॥ २८६ ॥ गौरवीताकाङ्के शः 
त्थिततनूरहाहराः । तपणाय मदनस्य वेधप्ता स्व्णशुक्तिनिहिताक्षिटा इव ॥ १८५ ॥ 

अर् ॥ मन्ये तूर संमान्य हस्तपतवेलहारिणौ । वहन्दम्यताहेतोमाङ्गतं माङ्ग- 
जाः ॥ ३८८ ॥ रम्मिताः कदहीम्तम्मास्तदूरुम्यां पराभवम् । अलन्तपदमिर्हन्धो जैः 
कर जयदिण्डिमः ॥ ३८९ ॥ उरुः कुरङ्कदटशश्च्ट्चेलश्चलो माति | सपताकः कनक- 
मयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ॥ ३९० ॥ तस्मूरुयुगेण मन्दरी किमु रम्भां परिणाहिना 

परम् । तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदापलयतपःफलस्तनीम् ॥ ३९१ ॥ रम्भापि वि नि- 
दयति प्रकाण्डं न चात्मनः खेन न चैतद । स्वस्येव येनोपरि सरा ददाना पत्राणि जाग- 
लनयोभरेमेण ॥ ६९२ ॥ विधाय मूर्थानमधश्चरं वेनमेत्तपोमिः म्वमसारमावप् । नाञ्च च 
नाञ्चेत्कदी बीयस्नदा यदि स्यादिदमृरुचारः ॥ ३९३ ॥ उरुप्रकाण्डद्धितयेन तस्याः 
करः पराजीयत वारणीयः । युक्तं दिया कुण्डलनच्छटेन गोपायति खं मृसपृष्करं मः 
॥ ६९४ ॥ अस्यां मुनीनामपि मोहमृहे भगुमेहान्यत्कुचशेटशीटी । नानारदाहादि मृं 
प्ितोरुव्यीसो महामारतसगेयोग्यः ॥ ६९९ ॥ पदयन्हतो मन्मथबाणपातिः शक्तो विधातुं 
न निमील्य चक्षुः । उरू विधात्रा हि कथं तौ तौ विन्यासवतयाः मृमतेवितफः ॥ ६९६ ॥ 
नगिन्द्रहस्तास्वचि करकरावदिरकीन्तोचात्कदटीविरोषाः । ठन्ध्वापि टेक परिणाहि रपं 
जातास्तदुवोरूपमानबाह्याः ॥ ३९७ ॥ कदटी कदली करमः करमः करिराजकरः; करिरा- 
जकरः । भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुटामिदमसुयुगं न ॒चमृरुटशः ॥ ६९८ ॥ 

जङ्कं ॥ जं तदीये संतापं यल्नस्यानुरागिणः । जनयांचक्रतुस्तीव्रं तत्र हेतुविदयोमता 

॥ १९९ ॥ हेममश्जीरमालाम्यां माति जद्धाटतादयम् । खावण्यशञाविनः स्थानं कुडूमेनेव वे- 

ष्टम् ॥४००॥ वृत्तातुपर्व च न चातिदर्े जद शुभे सृष्टवतस्तदीये । रोषाङ्कनिमाणविो 
निधातुर्छीवण्य उत्पाद्य इवाप्न यत्नः ॥ ४०१ ॥ क्रमेदरता पीवरताविनद्चं वृक्षाधिरूयं 
विदुषी किमस्याः । अपि भ्रमीमद्धिमिराषृताङ्गं वासा सतविष्टितकप्रवीणम् ॥ ४०२ ॥ 

चरणौ ॥ अमूल्यस्य मम खवशतुटाकोिद्ियं क्रियत् । इति कोपादिवाताम्रं पादयुगं 

मृमीदशः ॥ ४०३॥ जाग्रतः कमराकषमी यजग्राह् तदहम् । पाददन्ढस्य मत्तेमगतिननये 

हु का सुतिः ॥ ४०४ ॥ स्तनभारोऽतर कक्रनदुचद््िकावरणं मम । ही तादयो 
वेशम पराङ्गणपदिनी ॥ ४०९ ॥ अल्यपृवस्य रागस्य पूर्वपक्षाय पटाः । पर्मानि पादय्- 
मस्य भत्युदाहरणानि च ॥ ४०६ ॥ दयम मानपरोत्परा रानहंमाः कचि्यदि । गतौ 

चरणयोस्तस्याः पर्ष्यते यावदन्तरम् ॥ ४०७ ॥ नितम्बपील्यमानेन पादयुमेन पभुवः । 

छता भरुकुटिमङ्गीव नीटनृपुरमास्या ॥ ४०८ ॥ चरणकमलं तदीयं टाक्षावाटातपेन 

संवछितम् । अध्यास्त भङ्गमालावहिमिमणिखचितनूपुरव्यानात् ॥ ४०९ ॥ अननुरणन्म- 
---------- 

१ गण्डाः, २ निगमेन. ३ सूवर्णष्य विदतिपलात्मकस्य तुला कोटद्रियम; (पक्ष) पादादगदद्रयम्, 
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णिमेखलमविररसिज्ञानमश्जुमज्ीरम् । परिपरणमरुणचरणे रणरएकमकारणं कुरुते 

॥ ४१० ॥ दशकैरवबान्धवान्दधानौ जडपतसगीविमुकतिप्ावधानौ । चरणो नखिनिन तोल- 
यन्तः कथमस्याः कवयो न यानि खलाप् ॥ ४११ ॥ अम्युत्रताङ्गष्टनखममामिर्िक्षे- 
पणाद्रागमिवोद्विरनतो । आनहतुस्तच्चरणो एधिम्यां स्थलारविन्दभ्रियमव्यवस्थाम् ॥४१२॥ 
अस्याः पदौ चारुतया महान्तावपक्ष्य सक्षम्याह्छवभावभाजः । जाता प्रवारस्य महीर- 
हाणां जानीमहे पह्वराब्दरन्धिः ॥ ४१३ ॥ जगदवधृमूषैमं रूपदपोदयदेतयाधायि पदा- 
रविन्दम् । तत्मान््रपिन्द्रपरागरगेद्यं पवालमरबलारुणं तत् ॥ ४१४ ॥ यानेन तन्व्या 
जितदन्तिनाथौ पदाठ्नराजो परिशुदधपाप्णीं । जने न शुश्रृषयितुं खमिच्छ् नतेन मूर्ध 
कतरस्य राज्ञः ॥ ४१९ ॥ प्रियाप्रीभूतवतो मृदेदं व्यध्धिषिः साधुदरामिन्दोः। एत- 
त्पदच्छमपरागपद्यपौमाम्यमाग्यं कथमन्यथा स्यात् ॥ ४१६ ॥ 

गुर्फौ ॥ अरुन्धतीकामपुरंधिरकषमीनम्भद्िषदारनवाग्बिकानाम् । चतुर्दशीयं तदिहोचि- 
तैव गृर्फद्ययाप्ता यदद्दयसिद्धिः ॥ ४१७ ॥ 

पादाङ्कस्यः ॥ एप्यन्ति यावद्रणनादिगन्तान्रृषाः स्मरातीः शरणे प्रवेष्टम् । इमे पदा- 
ञ्जे विधिनापि सृ्टास्तावलय एवाङ्कख्योऽत रेखाः ॥ ४१८ ॥ 

नखाः ॥ त्याः पादनखश्रेणिः शोभते किङ सुभ्रुवः । रत्नावरीव टावण्यरत्नाकरस- 

मुद्रता ॥ ४१९ ॥ तत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमाजेनम् । ददं श्रीखण्डरेपेन पाण्डुरीकरणं 
विधोः ॥ ४२० ॥ तदक नेत्रद प्रकटितमप्रृत्स्पधितं यन्मयेतजातं तस्मात्छङ्ञवं ्रहण- 
मपि ततो जायमानः कलङ्कः । तत्सवं क्षम्यतां मे पुनरपि न करोम्येवमुकवा तु तस्या गां 
लग्रः राङ्श्ररणनखमणिच्छदमना पादयुगमम् ॥ ४२१॥ 

(गमनम्) ॥ सरीटमियमायाति कामिनी गजगामिनी । उन्नतं हि नखज्योतिःपपपेभुव- 

मिवाचैती ॥ ४९२ ॥ मारयन्ला जनं सर्वं निरागसमिवाक्तया । मातङ्गानां गतिर्यादकताट- 
गासीदरसंदयम् ॥ ४२३ ॥ मा रानहंमैरिव संनताङ्गी गतेषु टीलाश्चितविक्रमेषु । व्यनीयत 
मत्युपदेशङ्न्धैरादितपृभिेषुरसिजितानि ॥ ४२४ ॥ गुरुतरकलमूपरानुनादं सलितनकित- 
वा्मपादपद्मा । इतरदनतिरोरमादधाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥ ४२५ ॥ 

(जम्भा) ॥ चक्रौरृतमुजलतिकं वक्रीकृतवक्रमुत्नमद्रीवम् । नो हरति कस्य हृदयं ह- 
रिणदशो नुम्भणारम्भः ॥ ४२६ ॥ आस्येन्दोः परिवेषवद्रतिपतेश्चम्पेयकोदण्डवद्म्मिह्- 
चः क्षणयुतिवदापतनो किपन्ती पुनो । विष्किप्यहटलि लक्षयनामि विगरश्नगयत्तमन्म- 
ध्यमं किचित्किचिदुददरमहो कुम्भस्तनी जुम्भते ॥ ४२७ ॥ 

(निद्रा) ॥ पाथेकानथकपदं घ्वी मन्थराक्षरम् । िद्राधमीलिताक्षी सा छिलितेव- 
स्तिमे हदि ॥ ४२८ ॥ उत्तानामुपधाय बाहुतिकामेकामपाङ्कभ्नितामन्यामप्यलसां नि. 
धाय विपृलामोगे नितम्बस्य । नीवीं किचिदवश्थां विदधती निश्वासरोालका तच्पो- 
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सीडनतिैग्ततकुचं निद्राति शातोदरी ॥४१९॥ आपीषत्रवनीनीरनतुएामामकौ त 
शैथिल्यं नवमहिकासहचररकञरपि लीरुतप् । आलापादधरः छुरतकलयाति मेद्गतवा 
मामानन्दप्रमवाश्च बाप्पकणिका मुक्ताश्रियं बिभ्रति ॥ ४३० ॥ 

(कान्तिः) ॥ भुन्दरी प्रा भवलयेवं विवेकः केन जायते । प्मामातरं हि तरं इत्यते 
नात्र संशयः ॥ ४३१ ॥ अवयवेषु परस्परबिम्बिेष्वतुखकान्तिषु राजति तत्तनोः । अयमयं 
मरविभाग इति स्फुटं जगति निश्चिनुते चतुरोऽपि कः ॥ ४३२ ॥ 

सपग्रस्री खरूपवणेनम् । 
पाद्ष्टायेन वा दष्टा मुषिताः सममेव ते । हदयं हतमेकेषामन्येषां चक्षुषो; फल 

॥ १ ॥ मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलः शिरोरुहैः । पादाभ्यां पदरागाभ्यां रने रत्नमयीव 
सा ॥ २ ॥ गुरुणा म्तनमरेण मुखचन्द्रेण भावता } शनेश्वराम्यां पादाभ्यां रेने ् रहम- 
यीव सा ॥ \॥ फरायते कुचहन्दयमियं हेमरतायते । अङ्गानि कृपुमायन्त मनो मे मरम- 
रायते ॥ ४ ॥ वक्रे गुरुतरं यदि ते छन्द्ःशाख्विदो विदुः । कठिने कुचयुग्मेऽस्या वदतां 
कि नु हीयते ॥ ९ ॥ विकपन्नेत्रनीखाब्ने तथा तन्व्याः स्तनद्वयी | तव दत्तां 
सदा मोदं टप्त्तरट्हारिणी ॥ ६ ॥ दन्तप्रमापुप्पचिता पाणिपहवशोभिनी । करपाशा- 
रिश्न्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥ ७ ॥ अं नितम्बभागे क्षामं मध्ये समुन्नतं कुचयोः । 
अल्यायतं नयनयोमेम जीत्रिमेतदायाति ॥ ८ ॥ अभ्याजपुन्दरी तां विज्ञानेनाहुतेन 
योजयता । उपकर्ितो विधात्रा बाणः कामम्य विषदिग्धः ॥ ९ ॥ आलोक्य चिक 
रनिकरं सततं सुमनोधिवाप्रयोग्यं ते । कामो निजं निष्कं परिवृत्य परमम साशङ्कः 
॥ १० ॥ आद्पति पिकवधूरिव पस्यति हरिणीव चरति हंपरीव | स्फुरति तटिद्तिकः 
खदते तुहिनांशटेखेव ॥ ११ ॥ वेणीनन्धमहीनं कृष्णं नेत्रान्तमचल्पं तम् । कृचमम्या 
सीकुवेनपुरुषो रीलां वहल्यहो शंभोः ॥ १२ ॥ अङ्गं भृपणनिकरा मृषयतीलयेप टोकरिक। 
वादु: । अङ्कानि मृषणानां कामपि सुषमामजीननम्तम्याः ॥ १३ ॥ मारभमम्भारृहवन्म्- 
खस्य कुम्भाविव स्तनौ पीनो । हदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुयथा बाट ॥ १४ ॥ 

मधुरः सुधावदधरः पछ्वतुल्योऽतिपेवः पाणिः । चकितमृगटाचनाम्यां मशी चपले 

च रोचने तस्याः ॥ १९ ॥ कलयति कुवटयमाराल्लितं कुटिः करक्षविक्षपः । अधर्. 
किपल्यरीडामाननमस्याः कलानिधिविटामम् ॥ १६ ॥ तरुणिमनि कट्यति कटामनम- 
दनधनुर्ुवोः पठलम्रे । अधिवसति प्कललनामोहिमियं चक्गितहरिणचटनयना ॥ १७ ॥ 
नयनयुगासेचनकं मानसवृत्यापि दुष्प्रापम् | रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं द्नाल्यपि 

च ॥ १८ ॥ संन्यस्तमृपापि नवैव निलयं विनापि हारं हमतीव कान्त्या | मदं विनापि 
स्खलतीव मपिर्वाचं विना व्याहरतीव दृष्टा ॥ १९ ॥ रयुममृच्धेनुरुञ्न्िनज्यं॑बाणा 

५५५५ 



४६४ सुमाषितरबमाण्डागारम् । ` भ०६| 

काक्षाः कुटिला नितान्तम् । तथापि य॒नां हृदयं भिनत्ति कोऽयं क्लिप वनिताजनस्य 

॥ २० ॥ अलीकरूपो यदि मध्यभागः पयोधराकारभतश्च केशाः । उत्सङ्कशोभापि सरो- 

रहाक्ष्याः करस्य शोभां कल्येन्न कस्मात् ॥ २१ ॥ सर्वोपमाद्रव्यपमुच्चयेन यथाप्रदेशं 

विनिवेरितेन } सा निर्िता विश्वसृजा पमयत्ादिकस्थोन्दयदिदक्षयेव ॥ २२ ॥ म्रलङ्गम- 

स्यामुभिकेन रक्षां कर मघोनेव निजाखमम्ति । वजं च मृषामणिमू्तिधारि नियोजितं 

तददयुतिकारमुकं च ॥ २३॥ भ्ृश्चित्ररेला च तिटोत्तमास्या नाम्रा च रम्भा च यदृरुसष्टः। 

ट्टा ततः पूरयतीयमेकानिकाप्परमेक्षणकौतुकानि ॥ २४ ॥ करणाकिदन्तच्छदबाहपाणि 

पदादिनः खाविलतस्यनेतुः । उदहेगभागदयतामिमानादिरैव वेधा व्यधित दितीयम् ॥२९॥ 

यदा: पदाङ्गछठनसौ मखं च विमत्त पर्ेन्दरिचतृष्टयं या । कलाचतुःषष्टिरूपेति वामं तस्यां 

कृथं सभ्रवि नाम नाम्याम् ॥ २६ ॥ कात्स्येन निवैणेयितं च रूपमिच्छनित तत्पृवेमा 
गतानाम् । न त म्ियेप्वायतलोचनानां घमम्रपातीति वरिखोचनानि ॥ २७॥ यतो यतोऽङ्गा- 

दपयाति कथक ततस्ततः खणेमरीचिवीचयः } यतो यततोऽम्या निपतन्ति दष्टयस्ततम्ततः 

स्यामसरोनवृष्टयः | २८ ॥ तदा तदङ्गस्य बिभति सभ्रमं॒व्रिटेपनामोदमुचः स्फुरद्रचः। 

द्रम्फुरत्काशनकेतकीदलात्मुवणमम्यस्यति सौरभं यदि ॥ २९ ॥ अधरे मधुरा सरखतीयं 
ननु कर्णे मणिकर्णिकाप्रवाहः । रिरपि मतिमाति चासूवेणी कथमेणीनयना न तीथराज 
॥ ९० ॥ वेणी विडम्बयति मत्तमधूव्रताटीमङ्गीकरोति गणमेन्दवमाम्यमम्याः । बाहू मृणा- 
लटतिकाश्रियमाश्रयते पुद्धानुपृह्यति कामशरान्करक्षः ॥ ६१ ॥ बन्धृकबन्धुरधरः सित- 
केतकामं चकष्मधृककटिकामघुरः कपोटः । दन्तावली विनितदाडिमवीनराजिराम्यं पुनव 
कचपङ्कनदत्तदास्यम् ॥ ३२ ॥ येनोत्यलानि च र्न च मृणाटिकाश्च रम्भाटताश्र कम- 
लानि च निमितानि । नूनं स एव प्रगश्चावदशोऽपि वेधाः सृष्टिकरिमो यदयमेकतया च- 
कास्ति॥ ६६ ॥ मा रामणीयकनिधेरयिदेवता वा परौन्दर्यमारममदायनिकेतनं वा । तस्या 
ससे नियतमिन्दुमुधाम्रणाटम्योत्ादि कारणममृन्मदनश्च वेधाः ॥ ३४ ॥ राजीव जीवनि 
मुधा न सुधाकर चमप्याः समः पदनखस्य कुतो मृखस्य । अग्र टशोपरगटशः कतमः कुर- 
द्धस्तत्खञ्जन तमपि कि जनरञ्नाय ॥ २९ ॥ मा दुग्धमुग्धमधुरच्छविरङ्गयष्टिस्ते रोचने 
तरुणकेतकपत्रदीर्धे । कम्बोविडम्बनकरश्च म॒ एव कण्ठः भेवेयमिन्दुवदना मदनायुधं वा 
॥ ६ ॥ उरुहयं मरगद्शः कदटेश्च काण्डौ मध्यं च वेदिरतुषं स्तनयुग्ममस्याः । . ठाव- 
ण्यवारिपरिपरितशातकम्भकम्भौ मनोजदरपतेरमिपेचनाय ॥ ६७ ॥ तन्वी शारत्रिपथगा प- 
लिने कपोटो रे दशौ सुचिरचचल्खञ्जरीरो । तद्रन्धनाय स॒चिरापितप्रभ्रचापचाण्डाटपा- 
दाय॒गटाविव शन्यकर्णो ॥ ३८ ॥ व्याकाोशकोकनदशोककरः कोऽयं सेट्चकोरमदचो- 
रमिदं च चक्षुः । उद्वित्नविद्ुमरहस्यदरोऽषरोऽयं तत्स्यादरण्यमपि वरयमवस्यमस्या 

१ हरिणनयरना 
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॥ ६९. ॥ मखं यदि किमिन्दुना यदि चलाते लोचन तरिमुत्लकदम्ीयीि तरङ्ग भ्रवौ । 
किमात्ममवधन्वना यदि मूरयताः कुन्तलाः किमम्बुरुहडम्बरयेदि तनूरियं कि श्रिया ॥ ४०॥ 

दं व्रं साक्षादविरहितकलङ्कः शशधरः सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः । डमे ततरे रातरि- 
दिवमधिकशोमे कुवलये तनुखीवण्यानां नरयिरवगहि मृखतरः ॥ ४१ ॥ विनैवाम्भोवाहं बह 
लरुचिदीप्ताम्बरतलात्तटिद्ेखा हेमद्यतिविततिरम्या विटमति । विनैव खर्ग्धां नभसि रभसन्य- 
गरशफरीपरीवर्तेः साथ स्फुरति विकचेन्दीवरवनम् ॥ ४२ ॥ तमःस्तोमः पर्व तदनु सकलः शी- 
तकिरणस्ततः कोकटन्द्रं तदनु च न किचित्पनरभत् । अधम्तस्यावतैस्तदन कदटीकाण्डयगं 

ततोऽवाथौ पद्मो रिषरिव विः शिल्परचना ॥ ४३ ॥ पराभ्यामुतिद्रामधरयति शोणाम्ब 
जरुचि कराम्यामादत्ते नवकिप्रर्यानामरुणताम् । प्रवारस्य च्छायां देशनवसनाग्रेण पिति 
म्मितज्योतक्नाप्रेरुपहमति कान्ति हिमरुचेः ॥ ४४ ॥ वहत्यस्या टष्टिविकचनवनीटोत्परतु- 
टामखण्डस्यामिख्यां वदनमिदमिन्दोः कट्यति । कुंच किचिन्मीटत्कमटतुहनां कन्दलयतस्त- 

मःोमां चित्रां चिकुरनिकुरम्बं हि कृसत ॥ ४५ ॥ करे वेणीमेणीपरटशनयना स्नानविरतौ 
दधाना हम्याम्रे हरनयनतेजोहतमपि । इयं मुग्धा दुग्धाम्बुषिनहन्कष्छोरपदशा दशा 
वारेवारं मनमिजतरु पवयति ॥ ४६ ॥ दायादतं मनमिजघनुभुविरामम्य धत्ते योगक्ष- 

मौ वहति नयनहन्मिन्दीवराणाम् । तद्वात्राणां पुनरिह जगजेत्र्वण्यमानामाभालग्रे 

मखवदसिलं स्छानवर्णं प॒वणेम् ॥ ४७ ॥ नीलाठजानां नयनयुगटद्रातरिमा दत्तपत्रः कुममा- 

वेभौ कचपरिकरः पवपक्षीचकार । भ्विश्रानितर्मदनधनुषो विभ्रमानन्वतरारीदक्रज्यात्न्ना 

शशधररुचं दृषयामाप्न तस्याः ॥ ४८ ॥ तन्वी द्यामा रिष्वरिदराना पकिभ्वाधराष्ी 

मध्ये क्षामा चकितहरिणीमेक्षणा निम्ननाभिः । श्रोणीभारादटस्गमना स्नोकनत्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्यवतितिषये सष्टिरायेव धातुः ॥ ४९ ॥ वापी कापि स्फुरति गगनं तत्परं 

सक्या सोपानाटीमविगतवती काञ्चनीमेन््रनीटी । अग्रे रैन य्तिपुगम चन्दन 

छन्नदेहो तत्रल्ानां सटभममृतं मंनिधानात्सुषांशोः ॥ 4० ॥ तदक्रं यदि मुद्रिता श- 

रिकथा तचेत्सितं का पथा तच्कषर्यदि हारितं कुवल्येम्ताश्रद्धिरा भिष्बवर । धिक 

पधनुभ्रेवो यद्विचतेकिवा वहु बृमहे यत्सत्यं पनरुक्तवस्तृतिरसः सगंक्रम। वघ 

॥ ९१ ॥ सौरभ्यं म्रगलाज्छने यदि मवेदिन्दीवरे वक्रता माधुय यद् ववदरुम तरलता 

पचाम यदि । रम्भायां यदि विप्रतीपगमनं प्राप्तोपमानं तदा तदजं तदुदीक्षणं तदधर- 
स्दरस्तदृदयुगम् ॥ ५२ ॥ वेणीवे्नमङ्गणं किमु वल्त्रेणीदशो मध्यमं॑सव्यान किमिदं 

विवृत्तिविषमाद्ासः स्तनात्छंसते । दृलन्तीव किंमन्तिकरे वितयीः ल्लिग्धा दशोः कान्तय 
र ००५ 

दरदम्भीरा नामिः. २ सृक्ष्मतया तद्रहरुश्ये मध्ये. ३ मरणिघ्लच पासमावखी. > सोपान- 

पाक्त तत्सद्ीं चिवरीम्, ५ कृषौ. ६ पुण्यकृतां पुगम्या; (पक्ष) पृखमगमर्ना, ५ चन्द्नतदनः; 

(पक्षे) चन्दनपङ्गेन. 



३६ पुभाषितरत्नभाण्डागारम् । भ्र०६। 

साकूतम्मितगभितं किमू मुखं वक्तु पखीं वाञ्छति ॥ ५६ ॥ बाहू ह, च गणालमास्यक- 

मलं लावण्वरीलानलं श्रोणीतीभशिला च नेत्रहफरीधम्मिछशोवारकम् । कान्तायाः स्तन- 
नक्रवाकयुगलं कन्दवाणानरेदम्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निमितम् ॥ ९४ ॥ 
जिघ्रयाननमिन्डुकानिरधरं बिम्बमरभा चुम्बति स्ट वाञ्छति चारुपदापकुल्च्छायात्रिशेषः 
स्तनो । लक्ष्मीः कोकनदस्य खेरति करावालम्ब्य किं चादरादेतस्याः पुटशः करोति प- 
दयोः सेवां प्रवाट्युतिः ॥ ५९ ॥ कणोरुतुदमेव कोकरिटरूतं तस्याः श्रुते मापिते चन्द्र 
सोकरुनिस्तराननसुवेः प्रागेव संदशनात् । चकषुमीटनमेव तन्नयनयोरग्रे परगीणां वरं हैमी 
वह्वयपि तावदेव ठङिता यावन्न सा लक्षयते ॥ ५६ ॥ चक्षर्मचकमम्बुजं विजयते वक्रप्य 
मित्र श्षी शरमस्य सेनामि मन्मथधनूर्छीवण्यपण्यं वपुः । लेखा कापि रदच्छदे च मुत- 
नोगोत्रे च तत्कामिनीभेनां वणयिता स्मरो यदि मवेहेदध्यमम्यस्यति ॥ ९७ ॥ ज्लिग्ध- 
म्मरपिरामृग्धमधुरा यच्चत्रयोर्धिभ्रमा यटयप्रृष्टविदापपत्रटतिका धर्माद्मादरण्डयोः । 
यच प्रोदकदम्बकुबमलप्सी काप्यङ्गके विक्रिया तत्तस्या किमपि स्फुटं रतिपतेः कोदण्डवि. 
सूनित् ॥ ९८ ॥ ज्िभेनद्रोपलमुन्दरः कचमभरो वक्रं सगोत्रं विधोवैक्षोनो मणिकुम्भड- 
मबरमुपो मध्योऽस्ति वा नास्ति वा । श्रोणीमण्डलमृरुदर्वहमहो शोणाउजतुल्ये पदे मन्य 
मञजुगिरो मरालमहिलाध्येयो गतेर्िभ्रमः ॥ ९९ ॥ नेत्रोपान्तवतंसिते श्रुतिपुटे नीरोत्पटे 
निष्फल हाप्तश्रीपरिकर्िति स्तनतटे हायोऽन्यहारः कथम् । पिण्डालक्तकपातनं चरणयोः 
पीटाफलं ताप्रयोवामाक्ष्या वपुषि खभावमुरमौ व्यथौनुटेषन्यथा ॥ ६० ॥ एतस्याः स्न- 
पद्मकोरकयुगं यस्याननेन्दोः पितज्योत््ञामिमे मजलदो मरगदश्ः शङ्के विकापरं पुनः । 
त्मोचनपङकनं क्किसितं भ्रभङगपंमेवितं खनते संशायमातनोति सुतरामेतन्ममेवासत् 
॥ ९१ ॥ पानायाधरतोऽमूतं वसतयेऽप्यस्याः स्तनक्ष्माधरोऽधस्तात्स नघनान्तकन्दरधरः 
सख्याय चरमः । जप्यो मन्त्रवरो मनोहरकथा ध्यानाय वकराम्डुनं वेत्य देहतपःस्थरे 
मति कथं सन्तो वनान्ते गताः ॥ ९२ ॥ कर्णोतपङ्कविप्षिणी नयनयो; कानिःर्वतंसोतलर 
यक्षापंभरमनिन्यपक्षमधरं लावण्यमेवा्ति । हारोऽस्याः स्मितचन्द्िकिव कृचयोरङ्गमभाक- 
वृका तन्व्याः केवटमङ्गमारमधुना मन्ये परं मृपणम् ॥ ६२ ॥ अस्याश्रेदल्कावटी सत- 
मचिश्रेणीमिरेणीदटशचः सौन्दर्य यदि चकुषोस्तरल्योः कि मन्मथस्थायु्ैः । का भीतिः 
नकार विन्दमुकुटे पीनौ स्तनौ चेदतो मन्ये कानिदयं मनोभवकृता माया जगन्मोहिनी 
॥ ९४ ॥ उध्वं नीर्ददन्दुमेन्दवमिदं तिम लधो निमितं व्योश्नः प्वलचित्रितस्य नि- 
हितौ रो्तुपरयतनतौ । किं चाधः पुटिनोञच्यस्य कदशीकाण्डाववारोपितो तन्मन्ये चतुरस्य 
शषः पऽयमन्यादशः ॥ ६९ ॥ मृ्धारीमुदरे सिपन्ति शतशः पद्मानि श्रीमि 

न ------~----- ^ नम 
~ => = ~~ ------- ~~ 

१ पिम् २ मती. ३ नीरम्. > भूरेलायाः, ५ पीदप्मू ६ हंसी, ५ सनन; 
(पक्ष) सत्-जपन, 



[म०६ पमग्रस्रीखरूपवणैनम् । ४१७ 

मतयागच्छति लङ्घवाथमप्तदयोमङ्गणं चन्द्रमाः । करेणापहे कृरङ्गमदरासैरोक्यरूपो- 
चये मलावतेनवाञ्छयेव कति न देशं प्तमातन्वते ॥ ६६ ॥ क्त्र नि्मलमुत्तता कुषतरी 
मध्यदेशः छः श्रोणीमण्डलमङ्गनाकुलगुरोदवस्य पिहाप्नम् । कला चारुटदाश्रृषट- 
यमिदं तुष्टाव मन्ये विपिरैषोरदगदयपद्यरचनागर्मशवतुिमतैः ॥ ६७ ॥ मध्यं विष्णुपदं 
कुचौ शिवपदं वृत्रं विधातुः पदं घम्मिह्ः सुमनःपदं भविपत्का्ी नितम्बस्थरी । वाणी 
चेन्मधुराधरोऽरुणधरः श्रीरङ्गभूमिवैपुस्तस्याः कि कथयामि पुण्यचरितं मान्या प॒दा निभैः 
॥ ६८ ॥ यत्तीथाम्ब मुखा्डुजाप्वरपो नेतरे नवन्दीवेरे दन्तश्रेणिरखण्डिताकषतचयो दवी च 
रोमावटी । उत्तङ्गं च कुचद्वयं फटयुगं पात्रं कराम्भोरूहं तन्मन्ये मदनार्चनाहितमतिः खा- 
द्धोपहारैरियम् ॥ १९ ॥ दाक्षं शारदिन्दुकानित वदनं बाहू नतावंसयोः संक्षिप्तं निबि- 
डोत्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । मध्यः पाणिमितो नितम्ि जघनं पादावुदमराङ्गी छन्दो 
नतैयितु्ैथेव मनः वृष्टं तथास्या वपुः ॥ ७० ॥ नेत्रे खज्ञनगञ्जने सरमिजप्रयथि पा- 
गिद्धयं वक्षोज करिकुम्भविघ्रमकरीमत्युन्नति गच्छतः । कान्तिः काञ्चनचम्पकमरतिनिधि- 
वीणी सुधास्पथिनी सरेन्दीवरदामपोदरवपुस्तस्याः करक्षच्छाः ॥ ७१ ॥ टष्टिः कापि 
पुरा सुधा स्मितमिदं वक्र कानां निधिकक्षः कुम्मि स्रौ दशौ विजयते धन्वन्तरिः स- 
त्का । कान्तिः श्रीखिवरीतरङ्गलहरी नाभी गतावतेतमितस्यामचिरेण माविकठने छाव- 
ण्यवारांनिधौ ॥ ७२ ॥ किं तारुण्यतरोरियं रपभरोद्गिन्ना नवा वरी वेपरोच्छटितस्य 
कि टहरिका छवण्यवारांनिधेः । उद्वादोत्कलिकावतां सखसमयोपन्याप्तविश्रम्मिणः कि 

माक्षादुपदेश्चयष्टिरथवा देवस्य शुङ्कारिणः ॥ ७३ ॥ जानीमो वदनं पररोरुहटशो निमाय 
पदयन्मुहुहैप्यन्कामकटोरपावकरिखापंतापितः पद्मम्: । रम्भामूरुतर्द स्तनं रपव पीयु- 
पवीचीं वचो वाहू बाठनिपं करं करिपलयं नामी सरो निमेमे ॥ ७४ ॥ जानीमो वयमाप्तनस्य 
कमरे तस्या मूखेन्दोिपा संकोचं समृपागते स॒ भगवान्दुःस्थः सरोनासनः । भूमं भून- 
तिकरायुगं विहितवान्वकरे टौ सृष्टवान्मध्यं विद्पृतवान्कचांश्च कुटिछान्वामभरुवः सृष्टवान् 
॥ ७९ ॥ मक्ता विद्रमन्तरा मधुरमः पुष्पं प॑रं धृवहं म्राटेययुिर्मण्डले खट् तयोरेका- 
सिक नाणवे । तच्चोदश्चति शङकमूभि न पुनः पृवाचहाम्यन्तरे तानीमानि व्रकल्पयन्त 
तङ्मेयेषांन सरा टक्प्ये ॥ ७६ ॥ इन्दुरटित्त इवाज्ञनेन जडिता दष्टिमंगीणामिव प्र 
म्छानारुणिमेव विद्रुमदरं स्यामेव हेमममा । काकंर्यं कट्या च कोकिटवधृक््ठेप्िव 
स्तुतं सुन्दयौः पुरतश्च हन्त रिखिनां बहीः सगहा इव ॥ ७७ ॥ 

१ मध्ये, २ केवलम्. ३ भारवाहकम्, न तु मधुरसगृक्तम्. ४ चन्द्रमण्टछे. ५ एकस्मिन्नासिकाव- 

स्थितिः, एेकाथिकरण्यमियवः. 
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परस्परद्शेनम् । 
स्मरतोरमिखाषकस्पितान्बहुशः स्वपभुवः समागमान् । अपि टष्टिपथं परपश्चयोनिवि- 

दश्वा चिरं मनस्तयोः ॥ १ ॥ आघ्रातं कमं प्रियेण सुदृशा सित्लापनीतं मुखं दत्त 
रिभरमकन्दुके नखपदं सीत्छृल गूढो स्तनो । दत्ता चम्पकमालिकोरसि मुभानिरभिन्नरोमा- 
या मीलष्छोचनया स्थितं परणयिनोदूरे ऽपि पूर्णो रसः ॥ २॥ 

नायकदशेनम् । 
न जनि संमुषायाति प्रियाणि वदति मये । मवीण्यङ्खानि किं यानित नेत्रतामुत कणं 

ताम् ॥ १ ॥ यांयां प्रियः प्रक्षत कातरक्षीप्रासा दिया नघ्रमुखी बभूव । निःशङ्कमन्या 

सममाहितेर्प्यास्तत्रान्तरे जघ्ुरमुं कक्षे ॥ २.॥ काचिन्निवारितबहिगेमना जनन्या द्रषं 
मियं मवनजाहकमापतसाद । तस्या विदोचनमदर्यत दाशदत्तयन्त्रोपरुदशफरोपमितं 
षणेन ॥ ६ ॥ रच्छरेण कापि गुरुणेव जने निरोधमृङ्कय नायकपमीपमुवं परतस्थे । हा 
न्त शीध्रगमनप्रतिरोधदेतुस्तस्याः पुनः स्तनमरोऽपि गुस्षैमूव ॥ ४॥ नान्तः मरवेदामरु- 

णद्धिमुखी न चामीदाच्ट दोपपरुषाणि न चाक्षराणि । सा केवलं सरटपष््मभिरक्षिपतिः 
आन्तं विरोकितवती जननिविरेषप् ॥ 4 ॥ रिंचित्कुितहारयष्टि सरलभ्रूवहि साचि- 
स्मितं प्ानत्रान्तविटोचनयुति मृजापयम्तकर्णोतट्प् । अङ्गुल्या स्फृरदङ्गरीयकर्चा क- 
णेस्य कण्टूयनं कुर्वाणा दृपकन्यका। पतिन सम्याजमारोकते ॥ ६ ॥ 

नायिकादरनम् । 

प्नियादशंनमवास्त किमन्येदशनान्तरेः । पराप्यते येन निवीणं सरागेणापि चेता ॥ १॥ 
क्षीरप्रागरक्टीगटीरटोचनयानया । अप्रारोऽपि हि संप्ारः सारवानिव लक्ष्यते ॥ २॥ 
सेयं सीधुमयी वा मुषामयी वा हखाहट्मयी वा । टगम्यां निषीतमात्रा मदयति मोदयति 
मृच्छेयति ॥ \॥ गच्छति न तृ्तिमेतत्पुटदितमस्याः समापिदरपम् । नयनयुगं मम 
न संप्रति समुपैति सफटतां चैवम् ॥ ४ ॥ जानीमहेऽस्याः खलु सारपाक्ष्या विराजते 
ऽन्तः प्ियवक्रचन्द्रः । तत्कान्तिनदैः प्रसूौस्तद ् प्वापाण्डुता कुडरताक्षिपत्ने ॥ ९ ॥ 
तेयं ममाद्गेषु पुधारसच्छ्य पुपूरकपूरशटाक्रिका दशोः । मनोरथश्रीर्मनपः शरीरिमी 
माणेश्वरौ टोचनगोचरं गता ॥ ६ ॥ तामनङ्गनयमङ्गभ्रियं िचिदुचभुजमूखोकि- 
ताम् । नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रपो गिरन्तरः ॥ ७ ॥ इयमपौ 
तररायतलोनना गुरुपमुन्नतपीनपयोधरा । एभुनितम्बमरारपगामिनी मियतमा मम जीवि 
तहारेणी ॥ ८ ॥ दयं पुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्मा कुपुम्भारुणं चारु वपो वप्ताना । 

१ पो 
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समस्तस्य ोकस्यगचेतःृतत गृहीला धे न्यस्य यातीव भाति ॥ ९॥ कररषृटिधिव- 
लदयुतिपुरथोतदिश्चण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । टीराशिरोशुकानिवेशकिोषक्रपि- 
ज्यक्तस्तनोन्नतिरभृ्नयनावनो सा ॥ १० ॥ अस्मतेन विनिमय दंशाबाणमरधं विधूय व- 
सनाञ्चलमरधमरगे | अर्घेन नेत्रावििसेन निल सार्भमधारभमेव तरुणी तरणं चकार ॥ ११ ॥ 
आधाय कोमलकराम्बुनकेङिनारीमाटीपमाजमधिृत्य परमाट्पन्ती । मन्दसितेन मयि साचि. 
विकोकितेन चेतश्चकोरनयना चहुकीचकार् ॥ १२ ॥ मदनमपि गुणिषिशोषयन्ती रतिरिव मूति- 
मती विभाति येयम् । मम ॒हदयमनङ्गवहितपतं मृशमिव चन्दनज्ञीतटं करोति ॥ १३॥ 
पुरः स्थित्वा किचिद्रहितमुखमाटोकय ससे सखेदाः स्थास्यन्ति प्रुवमिदमदृषटर तव द्राः 
इतश्चश्चत्कायीरणितमुखरात्सोधशिखरादराकायां कोऽयं कवलयति चान्द्रेण महस्रा ॥१४॥ 
अये केयं टीलखाधवलगरृहवातायनतटे तटाकोयिकाणेः कृपुमविरिखं जागरयति । अहो ने- 
बरह्रन्रं विकसति विल्व श्रुतिमहो कथं न त्रेटोक्यं जयति मदनः स्मेरवदनः ॥ १५ ॥ 
तडिडेखा नेयं विप्रति परं मरोधरिखरे वसन्त्याः कस्या्नित्कनकरानिरा गात्ररतिका । 
अपीदं नोन्मजत्कुवल्यवनं मीनतर्ं परं तस्या एव म्पुरति नयनाटोकटलितिम् ॥ १६ ॥ 
मखे सायं स्लाा कनकरुचिकोसुम्भवेसनं वमरानायास्तिरयग्बटितचिकुरस्यन्दिसरिम् । 
दिशन्या दष्टेति कुमुमशरकोदण्डलतिकामकस्मादसम्माकं मृगरिशुटश्षो दरनममृत् ॥ १५॥ 
अगरृतमयृतं चन्द्रश्रन्द्रस्तथाम्डुजमम्बजं रतिरपि रतिः कामः कामो मधूनि मधृन्यपि । इति 
न भजते वस्तु प्रायः परस्परसंकरं तदियमबहा धत्ते ठक्ष्मी कुतः सकखात्मिकाम् ॥ १८ ॥ 
केयं स्यामोपलविरचितोेखहेमेकरेखाल्गरेरङगैः कनककदटीकन्दरीगभगेरेः । हारिद्रामु- 
द्रवसहचरं काम्तिप्रं वहाद्गिः कामक्रोडाभवनवटमीदीपिकरेवाविरम्ति ॥ १९ ॥ अकच्छायं 
तिरयति स॒धाटिप्तवियुन्मतहटी चक्रमख्यं महति पुपूमामण्डटे दूरमग्नम् । रक्तादरीमरतिष- 
लमिव श्रीमदङ्गं वहन्ती दष्टा काचित्तरटनयना देवतेव स्मरम्य ॥ ६० ॥ नेयं व्िद्यतूव- 
मधिगता काञ्चनी नापि वही मन्दु मन्दं चरति यतो नापि वा पर्नगम्य । चृढारलम्फु- 
रदुरुरिखा क्रापि धत्ते सरोजं का वा तहि प्रतिमुमगा तत्सखे न मतीमः ॥ ६१ ॥ व 
रोपान्तं नयनयुगटं सवैतो निक्षिपन्ती श्रोणीमाराच्छिथिलद्िधिलन्यस्तपादारकरन्दा । 
आरादारीकरकिसल्ये दत्तहस्तावलम्बा काचित्कान्या विकमितमहीचक्रमायाति तन्वी 

॥ २२ ॥ द्यं भुजगिनीभ्रिता टसदनेकपुप्पाचिता द्िरेफततिमेविता प्रमदखञ्नारुटता । 

फलद्वयभरानता विटसितानयैः पछ्ैविोचनपथं गता मवति कापि हैमी लता ॥ २३ ॥ 

पातालादरुवनावलोकनपरा कि नागकन्योत्थिता मिथ्या तत्वनु दृष्टमेव हि मया तम्मिन्कु- 
तोऽस्तीटशी । मूता स्यादिह कौमुदी न घटते तम्या दिवा दशनं केयं हस्ततरस्थितेन 
कमखेनारोक्यते श्रीरिव ॥ २४ ॥ अच्छिन्नामृतचिन्दुवृष्टिदशी मीति ददल्या दशां 

„^~ _---------- ~~~ ~ ------------------ ०००५ 
म 
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१ मनोढत्तिम्. २ मदनम्. ३ नपुरध्वनिभिः. 



४४०  भुमाषितरतमाण्डगारम् । प्०६। 

याताया विगरत्पयोधरभरादृष्टव्यतां कामपि । अस्याश्रनद्रमस्तनोस्वि करस्पशास्पदवं 
गता नैते यन्ुकुरीभवन्ति सहसरा पद्मास्तदेवादुतम् ॥ २५ ॥ श्रोणीमारभराप्ता दरग- 
रन्मास्यापदृत्तिच्छलाष्ठीरोल्कषिप्तभनोपर्दाशतकुषोन्भीरत्रवाङ्कवहिः । नीरेन्दीवरदामदी- 
तरया टष्टया धयन्ती मनो दृरान्दोठनलोरकङ्कणक्षणत्कारोत्तरं सपति ॥ २६॥ क्प 
पादतरे नेषु विहुठत्ससक्तमवेधगे विश्रान्तं जघनस्थले निपतितं नाभीसरोमण्डे । शूं 
मध्यमवेक्ष्य रोमरुतिकामालम्बमानं क्रमादाूढं स्तनयोः तं . नयनयोछीनं मनः कैशिके 
॥ २७ ॥ अस्या धामसरोवरे भुजबिसे वक्त्रारविन्दे भरम्नेत्रभूभ्रमरे पुयोवननले कस्तृरि- 
कापङ्किले । वक्षोजमप्रतिकुम्मुम्मदल्नकोधादुपेल द्रुतं मयश्चित्तमतेगनः कथमसावुत्थाय 
नियंस्यति ॥ २८ ॥ सरं सपमितमीक्षते क्षणमलं व्याजुम्भते वेपते रोमाश्च॑ तनुते मुहः 
स्तनतटे व्यालम्बते नाम्बरम् । आचिङ्गलयपरां तनोति चिकुरं प्रत्युत्तरं याचते केयं काम- 
कलाविहापवसतिरेरिक्षणा भाविनी ॥ २९ ॥ सेरत्वश्जननेत्रया परिलपत्स्वणीरिन्द- 
स्यया पीनोनतङ्गनिरन्तरस्तनमरव्यारोरप्न्सध्यया । स्फीतस्फीतनितम्बया क्षनमपि व्या 
लोकितश्रानया क्रि न स्याहरिनां वरः स्मरहरः स्मरेः शरेजैर्जरः ॥ २० ॥ सायं चन्द्र 
कलाभरतोदयगिरिस्पधां दधानः स्तनस्पर्शोनतुङ्गतरो नखाङ्करुचिरः शोणाम्बराभ्यन्तरे । 
अस्याः कं न विरोकनोत्कमकरोतीक्ष्णः कर्षः क्षणं भृङ्गाङृष्टगरिष्ठकेतकदलभ्रान्ति व- 
हत्रप्ययम् ॥ ६१ ॥ उनुद्स्तनरोलदुस्तरमुरो निन्नातिनाभिस्यली भीमं देहवनं स्फुरदु- 
जलतं॒टोमारिजाटाकुटम् । व्याधः पञ्चशरः किरत्यतितरास्तीक्ष्णान्करक्षाश्गांस्त- 
बृहि मनःकुरङ्ग शरणं कं सामतं यास्यसि ॥ ३२ ॥ कक्त्रश्रीजितजजरेदुमटिनं रता 
करे कन्दुकं क्रीडाकौतुकमिश्रमावमनया ताम्रं वहन्ाननम् । म्गागरमहरृप्णकेतकदल- 
स्पधौवतीनां टशां दीधापाङ्गतर्गितकमुषदामेषोऽम्मि पात्रीकृतः ॥ ६३ ॥ स्कन्धे विन्यस्य 
स्या भुजमपरकरस्याधचनद्रेण मध्यं बिभ्राणा धृयमानस्तनतःवपना गन्धवाहेन मन्दम् । 
पन्थानं दबिामेरिव नटिनदैः कोमदेरास्तरणन्ती सोधाम्रे कस्य सराक्षात्परिणमति त- 
पःप्निद्धिरेषा मुषेषा ॥ २४ ॥ 

विरहः । 
समानकुदशीट्योः सुवयसोः परायत्तयोः परस्परविटोकनाकुटितनेतसोः प्रेयो: 1 

तनुलमनुविन्दतो्हुविधां प्यथां विन्दतोरदाक्यविनिवेदना विरहवेदना वते ॥ १ ॥ 

वियोगिनोऽवस्थाव्णनम् । 
मियाविरहितस्यास्य हदि चिन्ता समागता । इति मला गता निद्रा के ऊतघ्रमुपा्ते 

॥ १ ॥ अत्रारितं शयितमत्र निपीतमत्र तोयं तया सह मया विधिवञ्चितेन । इत्यादि 



[म्र०१ वियोगिनोऽवस्थाव्णनमू-वियोगिन्या अवस्थाव्णनम् । ९४१ 

इन्त परिचिन्तयता व्रनान्ते हा तस्य लखोचनपयोभिरमत्पयोधिः ॥ २ ॥ मन्दं मरुद्दहति 
गजेति वारिवाहो विद्युता चति टृल्यति नीख्कण्ठः । एतावति व्यतिकरे तरुणस्य तस्य 
मृच्छैव केवलमभूदवलम्बनाय ॥ ३ ॥ गमनमरपर शुन्या टष्टिः शरीरमसौष्ठवं श्वसितम- 
धिकं कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा । भरमति भुवने कंदर्प्ना विकारि च यौवनं लि 
तमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताप् ॥ ४ ॥ धत्ते चश्ुमृकुलिनि रणत्कोकिले बाल- 
चृते माँ गात्रं क्षिपति बकुलामोदगभेस्य वायोः । दाहमेम्णा सरसनिपिनीपत्रमात्रान्तरा- 
य॑स्ताम्यन्मृतिः श्रयति बहशो मत्ये चन्द्रपादान् ॥ ९ ॥ रम्यं द्वेष्टि यथा परा भर 
तिभिर्नं मलहं सेग्यते शय्योषान्तविवतनेर्विगमयत्युत्निद्र एव क्षपाः । दाक्षिण्येन ददाति 
वाचमुचितामन्तःपुरेम्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा मवति च व्रीडावनप्रश्चिरम् ॥ ६ 
मह्मादिष्टविशेषमण्डनविधिवामप्रकोष्ठे छं विभ्रत्काञ्चनमेकमेवे वद्यं श्वापापरक्ताधरः । 
चिन्तामागरणमताप्रनयनस्तेजोगुणेरात्मनः संस्कारोष्ठिवितो महामणिरि श्वीणोऽपि ना- 
लक्ष्यते ॥ ७ ॥ चनदरश्ण्डकरायते मृदुगतिवीतोऽपि वजयते माल्यं सृचिकायते रमट- 
यजारेपः रंफटिङ्भायते । रात्रिः कस्पशतायते विधिव्ात््राणोऽपि भारायते हा हन्त 
ममदावियोगसमयः संहारकाषटायते ॥ ८ ॥ माकन्दाक्षिप मा मरन्दनिकरं मृको मव तं 
शुक स्फारं कोकिट कोम कलरवं भ्रातः क्षणं संहरं । सौगन्ध्यं वह॒ गन्धवाह न म- 
नाक्रः क्षणं क्षम्यतां जानीध्वं तरुणस्य तस्य यदयं काटः कराटो महान् ॥ ९ ॥ 

षियोगिन्यां अवस्थावणेनम् । 
दह्यमानेऽपि हदये मगाकष्या मन्मथात्निना । क्तेहस्तयेव यत्तम्थो तदाश्चयमिवाभवन् 

॥ १ ॥ जीवेन तुचितं प्रम सखि मृदेन वेषस्ता} लतूर्जवो ययौ कण्ठं गुरु भरेम हदि स्थितम् 
॥ २॥ कपोरफटकावस्याः कष्टं मृत्वा तथाविधौ । अपरयन्ताकिवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गती 
॥ २ ॥ वह्ठमोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिणचक्षुषः। राकाविमावरीनानिविषञ्वाटाकरंलोऽमवत् ॥ ४ ॥ 
अस्तमितविषयसङ्गा मृकटितनयनोत्पटा महुः श्वसिता । ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला यागा- 
भियुक्तेव ॥ ९ ॥ लिखति न गणयति रेखा निश्मरवाप्पाम्बुधोतगण्डतटा | अवधिदिवमावपरानं 
मा मृदिति शङ्किता बाला ॥ ६ ॥ अपसारय घनसारं ऊुरु हारं दूर एव कि कमः | अलमल- 

मालि मृणादेरिति वदति दिवानिशं बाला | ७ ॥ पातयति हृदयदेशे भियननमगर् पुनः पुनमुग्वा । 
वाणितमदनातङ्गा वाप्पवतीं भावमन्थरां टषटिम् ॥ ८ ॥ श्छिप्यति परयति चुम्बति पनः पनः पु- 
लकमकटितैरद्ः। मियसङ्य स्फुरिता त्रियोगिनी वामवादट्ताप् ॥ ९ ॥ कमले निधाय कमल 
कलयन्ती कमद्वापिनं कमे । कमल्युगादु दृतं कमटं कमटेन वारयति ॥ १० ॥ नयनोत्पर्चल- 
धारां दृष्ट वारानिषिग्रान्त्या । वडवानल इव मगवान्वसति तना रृरतनीस्तापः ॥ ११1 टी- 

१ सूर्यवदाचगति. २ चन्दनरेपः, ६ अ्चिक्रण दवाचरति, ४ सटृखकल्पमिततेवाचरति 
५६ 



४४१ सुभाषितरत्नभाण्डागारम् । मर ०६ 

नानमन्परोरुहटष्टेरनेष्टमेष कुपुमेषुः । भ्रमति द्रावपुरन्तः सतापं दौपमादूाय ॥ १२॥ कुषु- 

मितरताभिरहताप्यधत्त ुजमदिकरुैरदष्टापि । परिवतेते स्म निनी खहरीमिरोखिताप्यपू 
णत सा ॥ १३ ॥ शङ्ाभन्नवपछे शक्नाङ्क मकरन्दखति वारिणी सरोजे । अपि चास्य 
मरुद्रणान्मसूते तिर्कुपुमं स्फुटचम्पकोषदामि ॥ १४ ॥ अधिदेहलि हन्त हमवही शरदिन्दुः 
परसीरुहे शयानः । उपखजञ्जनचश्च मौक्तिकाली फटिति कस्य सुजन्मनस्तपोभिः ॥ १९ ॥ 
विश्रम्य विश्रम्य वनद्रुमाणां छायाम तन्वी विचचार काचित् । तनृत्तरीयेण करोदधुतेन नि- 
वारयन्ती शशिनो मयूखान् ॥ १६ ॥ अपि मरणमुपेति सा मृगाङ्के विङप्तति केव कथा 
रसान्तरस्य । अपि कथमधुना दधातु शान्ति विषमशरज्वरतीव्रदेहदाहः ॥ १७ ॥ निविश- 
ते यदि शृकशिखा पदे सृजति सा कियतीमिव न व्यथाम् । मृदुतनोवितनोतु कथं न तामव- 
निभृतु निविश्य हदि स्थितः ॥ १८ ॥ सा तोरणान्तिकमुपेत्य दिशोऽवरोक्य निःश्वस्य दी- 
धेमुपधाय करं कपोले । मत्वा च तं पुरत एव सरंभ्रमत्वाज्त्ात्वौपत मोहरिखितेव न कि 
किमासीत् ॥ १९ ॥ अस्यास्तनौ विरहताण्डवरङ्गममो खेदोदनिन्दुकुपुमाअटिमाविकीर्य | 
नान्दी पपाठ एथुवेषथुवेपमानकाश्चीरताकटयेः स्मरपूत्रधारः ॥ २० ॥ मदनदहनशप्यतछा- 

न्तकान्ताकुचान्तथनमख्यनयपङ्के गाढबद्धासिङ्गिः । उपरि विततपक्षो लक्षयतेऽलिनिमप्रः 
रार इव कुषुमेषोरेष पुद्धावश्ेषः ॥ २१ ॥ नवकिम्ख्यतल्यं कालितं तापद्ान्ये करपरति- 
जङ्गात्केवट म्डापयन्लयाः। कुपुमरररशानुप्रापिताङ्गारतायाः शिवरिव परितापं को वदेत्को- 
मलङ्गयाः ॥ २२ ॥ द्ररहितहरिद्रामरन्थिगोरे शरीरे स्फरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डु- 
मावः । वरति सति दि यस्मन्प्ाधेमावत्य॑हेप्ना रजतमिव मृगाक्ष्याः कलिितान्यङ्गकानि 
॥ २६ ॥ किल्यमिव मुग्धं बन्धनाद्धिमटृनं हदयकुमुमदोषी दारुणो दीर्शोकः । ग्टप- 
यति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं शरदिज इव धमेः केतकीगरभपत्रम् ॥ २४ ॥ रैरिमदित- 
मृणाीम्डानमङ्गं॑ प्रवृत्तिः कथमपि पैरिवारम्राभेनामिः क्रियाम । कलयति च हिमांदोरनि- 
प्कटङ्कस्य लक्ष्मीमभिनवकरिदन्तच्छरेदकान्तः कपोलः ॥ २९ ॥ स्थगयति नयनाघ्ं छद्मना 
पूमधूप्रं मथयति च नितान्तं काश्यमङ्गमषटलया । अहह विरहबाधां अदयलम्बुनाक्षी त- 
दपि वदति साक्षी पण्डुरो गण्डदेशः ॥ २६ ॥ परिम्डानं पीनस्तननघनपद्वा्हमयतस्त॑नो 
मध्यस्यान्तःपरिमिलनमप्राप्य हरितम् । इदं व्यस्तन्यापं छथमुजठताक्षेपवलमैः रशाङ्गया 
मतापे वदति विभिनीपत्रदोयनम् ॥ २७ ॥ प्रयातेऽस्तं भानो श्रितदाकृनिनीदेष तरुष स्फ. 
रत्सध्यारागे श्नि शानकैरुसति च } प्रियप्रलाघ्यानद्विगृणविरहोत्कण्ठितटश्चा तदार- 
न्धे तन्म्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम् ॥ २८ ॥ छतामृटे छीनो हरिणपरिहीनो हिमकर 
स्लन्मुक्ताकारा गलति जलधारा कुवल्यात् । धुनीते बन्धकं तिख्कसरमजन्मा हि पवनो 
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१ आतिति क्रियापदम्, २ प्राप्तमदा. ३ सखीजनः, ४ उध्वीधोभागयोः, ५ कृकस्य, ६ सं 
प्रथम्. ७ हृरिद्रणेम्. ८ अनुमापयति, ९ श्या. 
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गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कस्यापि कृतिनः ॥ २९ ॥ मरालश्रेणीमिर्मियतमुषनीतं प्फतां 
गतिस्पधावेरं ृटुकटयेरम्बजटशः । यदेताञ्शण्वल्ाः मियविरहवत्याः कशतनोरगादस्या 
सतेभ्मादहह गतिप॑मावनमपि ॥ ३० ॥ अगारेऽस्मिन्कान्ते गिरिशमनिश्ानाथदकरं भुजं- 
गानुततङ्खान्सकलमपि वातायनपथे । निकुञ्जेषु र्येनानधिगरहशिरो राहवख्यं च्खिन्त्या नीय- 
नते रिवदिव तया हन्त दिवप्राः ॥ ६१ ॥ स्तनन्यस्तोशीरं भरिथिलमरणारैकवदटयं प्रिया- 
याः साबाधं तदपि कमनीयं वपुरिदम् । समस्तापः कामं मनसिजनिदाधपरसरयोमं त ग्रीप्म- 
सयेवं सुमगमपराद्धं॑युवतिषृ ॥ ६२ ॥ कपटे पाण्डुं किमपि नल्धारां नयनयोस्तनौ 
कार्यं दैन्यं वचि हदि दावानलदिखाम् । अवन्नां प्राणेषु प्रठतिषु विपयीपतमधुना 
किमन्यहंराग्यं सकटविषयेप्वाकलयते ॥ ३६ ॥ निकामं क्षामाङ्गी सरसकदशीगममुमगा 
कलशिपा मृतिः शिन इव नेत्रोत्सवक्ररी । अवस्थामापन्ना मदनदहनोदाहविधृराभियं 
नः कस्याणी रमयति मनः कम्पयति च ॥ ३४ ॥ घनोऽयं चेदश्चदुपरि विकिरश्नन्दनर- 

पानुदार्रैहारी सरिरमि हारीभवति वा} समन्तात्माणारी चिरमुपवनाटी मिति 
वा तदप्यस्यास्तापो प्रियविरहजः कि विरमति ॥ ३५ ॥ इतो विदुद्टीवि्सितमितः केत- 
करनः स्फुरद्रन्धं ्रोद्यजल्दनिनदम्फ़भितमितः । इतः केकिक्री डाकलकलभरः पक््मछ्टशां 
कथं यास्यन्दते विरहदिवसाः संत्रमरसाः ॥ ३६ ॥ न नीतमुपनासिकं परिमर्न्ययाशङ्या 
न हन्त विनिवेशितं विरहवहिकृण्डे हदि । टशोहिरिति श्रुतौ न निहितं म्रियप्रेषितं करे 
कमलमर्पितं म्रगदश्चा दृश्ञा पीयते ॥ २७ ॥ वीणामङ्क कथमपि पसीप्राथेनामिर्विधाय सैर 
रत्यां सरपिजद्शा गातुमारब्धमेव । तन्त्ीबद्धया किमपि विरहक्षीणदीनाङ्वद्छीमेनामेव 
दाति बहुशो मुना चित्रमेतत् ॥ ३८ ॥ अन्तस्तारं तररतरलाः स्तोकमुत्पीदमाजः पक्षमा 
रषु म्रपितएषतः कीणेधाराः क्रमेण । चित्तातङ्कं निजगरिमतः सम्यगासूत्रयन्तो निर्यान््- 
स्याः कुवल्यदटशो बाप्पवारां प्रवाहाः ॥ १९ ॥ मुक्वानद्धः कुसुमविरिखान्पज कुरण्ठीरता- 
मरान्मन्ये मुग्धां प्रहरति हटात्पत्रिणा वारुणेन । वारां परः कथमपरथा स्फारनेत्र्रणादीव- 

कत्रोदान्तस्िवदिविषिने सारणीपराम्यमेति ॥ ४० ॥ छिन्नो गण्डो म्फुरितमधरं स्पदितं च्- 
चकारं सन्न बाहू मसणमुकुठे रोचने भरश्चदेव । अङ्गादङ्गादजनि पृलकश्रेणिरूरूः सकम्प 
कि च श्वाप्ास्तरलितदुकृखाश्चलाश्चलाक्ष्याः ॥ ४ १ ॥ पीनोततङ्गस्तनकलश्षयोस्तारहारं न 
धत्ते हस्तेनापि स्टशति सहसा नेव कपरवीयीम् । मञ्रं नापि श्रयति शयितुं हपतृटास्तरा- 
व्यं ताद्धक्तन्वी गुरुजनभयाद्रोपुकामा खतापम् ॥ ४२ ॥ गण्डे पाण्डो कलयति पुनश्रान्द्- 
नासत्रभङ्गातिद्राामे खयमरुणदक्एच्छति ताच्चिदानम् । प्रत्यासन्ने मधूरर्पिते गृह्ये की 

रशवे कष्ठे धत्ते कमलनयना चारु वेदूयंहारम् ॥ ४३ ॥ नीवीबन्धोच्छरुप्नमधरस्पन्दनं दो- 
विषादः खेदश्चकषुम॑सृणमधुराकेकरल्तिगधमुग्धम् । गात्रस्तम्भः स्तनमुकुलयोरुत्मबन्धः भकम्पो 
गण्डाभोगे पृलकपटलं मुना चेतना च ॥ ४४ ॥ सन्या कोपं तत उपगतां हन्त रात्रि छ- 



४४४ पुमाषितरत्नभाण्डागारम् । ` प्र०६| 

पाणी चन्द्रं चक्र विरहविधुरा तारकापङ्किमुमाप् । तूणीरान्तगंतशरतनी मज्वहप्पुहुमागां 

संनद्धाखं कलयति पुनर्मन्मथं राक्षसेन्द्रम् ॥ ४९ ॥ रीलावहीभवनचहरे पत्ररन्धाच्चकोरीच- 
शृखस्तं शदिकरकणं वीक्ष्य मृच्छमुपैति । लीलारामासिकमुखरितात्का कथा पता बिभेति 
खालपेभ्यश्रकितनयना यत्कुहूकोमरुम्यः ॥ ४६ ॥ प्यजनमरुतः श्वासश्रेणीमिमामुपचिन्वते 
मल्यजरसो धाराबराष्पं प्रप्चयितुं प्रभः । कुपुमशयनं कामास्राणां कराति सहायतां दटिगु- 
णगरिमा कामोन्मादः कथं नु विरंस्यति ॥ ४७ ॥ विषयविधरा दृष्टिः श्वासानिला ग्हपि- 
ताधरास्तनुरपि भृशं स्टाना लूनेव पहवमञ्जरी । अपि च टलवहीपाकोद्रेदामिरामवदावदः 
सुरति कुचयेमृले गण्डे च कश्चन पाण्डिमा ॥ ४८ ॥ कथमपि कृतम्रलादरत्तो मिये स्व- 
छितोत्तरे विरहरृराया कृत्वा व्याजं प्रकल्पितमश्रुतप् । अमहनसखीश्रोत्रमापिमरमादसस- 
भ्रमं मचारतटशा शन्ये गेहे समुच्छ्रितं पुनः ॥ ४९ ॥ तन्वङ्गवा गुरुपंनिधो नयनजं 
यद्वारे संस्तम्भितं तेनान्तमरितेन मन्मथरिली पिको वियोगोद्रवः । मन्ये तस्य निरस्य- 
मानक्रिरणस्येषा मुखेनोद्भता श्वापतायापप्तमागताटिप्तरणिव्यानेन भूमाव ॥ ९० ॥ मुग्धा- 
खक्रसमागते प्रियतमे तत्पाणिसं्पशेनं रोमा्ाञ्रितया शरीरर्तया संभाव्य कोपाक्किल | 
मा मा वहम संति सहसरा शन्यं वदन्ती मुहः सख्या नो हसिता सचिन्तमसरृत्संरो- 
चिता मत्युता ॥ ९१ ॥ शीघं भूमिगृहे गृहाण वस्ति प्रणैः ज्रिमु क्रीडसि माप्तं प- 
स्यति किं न दैवहतिकां ज्योत्तञां गवाक्षोदरे । इत्थं मन्मथतीव्रसंज्वरनुषो गेहेषु वामशरुवा- 
म्रच्छन्ति कुरङ्गलाञ्छनभयादीनाः सखीनां गिरः ॥ ९२ ॥ शराय्या पुष्पमयी परागमय- 
तामङ्कापणादश्वुते ताम्यन्लन्तिकताल्डन्तनहिनीपत्राणि दाहोप्मणा । न्यस्तं च स्तनम- 
ण्दले मलयजं शीणोन्तरं दश्यते क्राथादाश्ु भवन्ति फेनिटमुखा मृषाम्रणाखङ्करा; 
॥ ९३ ॥ आदातुं सरुृदीकषितेऽपि कुसुमे हस्ताममारोदितं लाक्षारञजनवापैयापि सहमा 
रक्तं तरं पादयोः । अङ्खानामनुेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावहं हन्ताधीरटश्चषः किमन्यदल- 
कामोदोऽपि भारायते ॥ ९४ ॥ अङ्गाप्र्िगणालकाण्डमयते मङ्खवटीनां ₹ंचं नाप्तामो- 
क्तिकमिन्द्रनीटसरणि श्वाप्तानिलाद्वाहते । क्षिप्ता सा हिभवाटकापि कृचयोररतते क्षणं दी- 
षतां तैप्तायःपतिताम्बुवत्करतटे धाराम्बु संलीयते ॥ ५५ ॥ केशे; कोमटमाटिकामपि 
चिरं यारिभ्रती खिद्यते या गात्रेषु घनं विहेपनमपि न्यस्तं न वोढुक्षमा । दीपस्यामि 
रिखां न चापि भवने स्वभरेऽपि या वीक्षितुं तापं सा विरहानटस्य महतः सोदुं कथं श- 
षयते ॥ ९६ ॥ उद्धूयेत तनूलतेति नििनीपत्रेण नो वीज्यते स्फोटः स्थादिति नाङ्गं 
मलयजक्षोदाम्भसा सिच्यते । स्यादस्यातिमरात्पराभव इति चाप्तान्न वा पवारोपो व- 
क्षति तत्कथं बरतनाराधिः समाधीयताम् ॥ ९७ ॥ निःश्वाप्तननलविद्धदन्तवसना नेत्राम्बु- 

"~+ --------~-- ~ 

१ चव्ररद्शः. > भिप्तखण्डम्, ३ प्रप्नोति. ८ मृहपदीनाम्. "^ कान्तिम्. ६ प्रप्रोति. 
५ कपः, ८ दीपरूपताम्, ° तप्तठोहप्रतितजलवत्, 
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पिक्तस्तनी हस्तन्यस्तकपोल्दीनवदना हरिकम्षावती । बिभ्राणांसपदेन तङ्गजघना विन्त 
सिनीं वेणिकामास्ते स्थण्डि एव पण्डुमधुरक्षामाहपेरङ्केः ॥ ९८ ॥ क्षामक्षामकपोलम- 
ननमुरः काटिन्यमुक्तस्तनं मध्यः छन्ततरः मकामतिनतावपो छविः पाण्डुरा । शोच्या च 
म्रियदशेना च मदनग्छानेयमालक्ष्यते । पत्राणामिव शोषणेन मरुता सष्ठ लता माधवी 
॥ ५९ ॥ करषूराम्डुनिपेकमानि सरमेरम्मोजिनीनां दरेरस्तीर्मेऽपि विवर्तमानवपृषः स- 
स्तस्छनि सलस्तरे । मन्दोन्मेषदशः किमन्यदभवत्सा काप्यवस्था तदा यस्याश्चन्दनचन्द्रच- 
म्पकदलश्रण्यादि वीयते ॥ ६० ॥ आटीचाटितपद्धिनीदल्चलत्सर्वाङ्गमङ्गी एतखाङ्गा- 
टिद्नममरीरृतनवाम्भोनाटिदय्या चिरात् | चैतन्यं कथमप्युपेत्य शनकैरुन्मील्य नेत्रा 
श्रं बाला केवलमेव शुन्या शुन्यं जगत्पर्यति ॥ ६१॥ न क्रीडाम् कुत्हटं वित- 

नुते नाढछृतो सादरा नाहारेऽपि च सखहा न गणयल्यालपलोलं सखीम् । बरा केव- 
लमङ्गकेरनुकलक्षामेर्विविक्तस्थले ध्यायन्ती किट किचिदन्तरधृना निम्पन्दमाम्ते सद 
॥ ६२ ॥ सोन्भेषो न परखीजनः परिजनः प्रागस्म्यभूमिनं वा वात्प्रस्यादविमावितम्पुखव- 
योवस्थाविशेषो गुरुः । आयाता नवमदिकापरिमल्करूराः इारट्यसराः कष्यास्यातु नि- 
तम्विनी पितरग्रहावस्थानदुःस्थं जनुः ॥ ६६ ॥ दुःखं दीधतरं वहलयपि सश्वीव्गाय नो 
भाषते रवारः शायनं सृनलत्यपि पुनः रेते न वा रज्या । कष्ठे गद्रदवाचमश्चति दशा 
धत्ते न बाष्पोदकं संतापं हते यदम्बुजमुखी तेद चेतोभवः ॥ ६४ ॥ कण्ठे मौक्तिक- 
मालिकाः स्तनतटे कापृरमच्छं रजः सान्द्रं चन्दनमङ्गके वट्यिताः पाणो मृणादीन्ताः । 
तन्वी नक्तमियं चकास्ति तनुनी चीनांशुके भिन्रती शीतांशारधिदेवतेव गरिता म्योमाग्र- 

 मारोहतः ॥ ६९ ॥ 

वियोगिना षिप्ररपाः। 
यदि प्रियावियोगेऽपि रुद्यते दीनदीनकम् । तदिदं दग्धमरणमुपयोगं क याम्यति ॥ ! ॥ 

दिन्यचकुरहं जातः सरागेणापि चक्षुषा । इहस्थो यन पदयामि देशान्तरगतां प्रियाम् ॥ २॥ 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा तां प्रति परहितं मनः । तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥ ६॥ 
नमे दुःखं प्रिया द्रे नमे दुःखं हतेति मा । एतदेवानुशोचामि वय।ऽस्या ह्यतिवतते ॥ ४॥ 
यति स्मरामि तन्वङ्गीं जीविताशा कुतो मम । अथ विस्मृत्य जीवामि जीवितन्यसनेन श्रिम् 
॥ ५ ॥ मुखं तस्याः समितस्मेरं किचिरदवरपवृतम् । मदालोकनरीदाक्षं स्परवा मन्ये पुधां 
मधा ॥ ६ ॥ तद्धियोगसनमत्थेन तचचिन्ताविपृलाचिषा । रात्रिदिवं शरीरं मे दह्यते मदना- 

भिना ॥ ७ ॥ विशााक्षयाः कटाक्षेण विकृष्टं रङमिनेव मे । चदयं क करिप्यामि न पृ- 

१ रोदनं क्रियते. २ अ्तद्धियक्षानवान वलिता ४ सनेन हस्यन स्मरं प्रसन्नम् 

५ वन्ञब्रलेनावगृण्टितम्. ६ अश्तम्. ७ व्यथ॑म् 
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नविनिकीते ॥ ८ ॥ सति प्रदीपे सत्यौ सत्पु तारारवीनदुषु । विना मे मृगशावाक्ष्या त- 
मोभूतमिदं जगत् ॥ ९ ॥ दा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम । मया तु ददयं दत्वा 
गृहीतो मदनञ्वरः ॥ १० ॥ अपूर्वो दृश्यते वहिः कामिन्याः स्तनमण्डटे । दूरतो दहते 
गात्रं हदि टय्रस्तु शीतलः ॥ ११ ॥ भ्रूचापवष्ी सुमुखी यावन्नयति वक्रताम् । तावत्क- 
यक्षविशिसैभियते हदयं मम ॥ १२ ॥ मनः प्रत्येव चं दुष्यं च तथापि मे । कामि- 
नेततकथं विद्धं समं सवैः रिटीमुसैः ॥ १३६ ॥ या जयश्रीमैनोजस्य यया जगदलंकृत् । 
यामेणाक्षी विना प्राणा विफला मे कुतोऽद्य सा ॥ १४ ॥ अरविन्दमिदं वीक्ष्य सेरुत्ज्ञ- 
नमश्जटम् । स्मरामि वदनं तस्याश्चारु चललोचनम् ॥ १९ ॥ स्पशः स्तनतटस्प्शो वी- 
क्षणं वक्रवीक्षणप् । तस्याः केटिकथालापसमयः समयः सखे ॥ १६ ॥ कुतः प्रमलवोऽप्य- 
स्तिखले मे हदये खट । सुन्दरीं तामनारोक्य यदहं प्राणिमि प्रिय ॥१७॥ नू- 
नमयं मे पापः कान्ताविरहो रसायनीमृतः । वधेसहखाभ्यधिकान्नयामि कथमन्यथा दिव- 
सान् ॥ १८ ॥ संगमविरहवितवै वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । सङ्गे मैव तथैका तरि- 
भुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ १९ ॥ अनिशमपि मकरकेतुमेनपो रुजमावहन्नभिमतो मे । 
यदि मदिरायतनयनां तामपि प्रहरतीति ॥ २० ॥ दैवादहमत्र तया चपलायतनेत्रया 
वियुक्तश्च । अविरलविलोलजलदः काटः स्मुपागतश्चायप् ॥ २१ ॥ स्मेरं विधाय 
नयनं विकसितमिव नीलमृत्पलं मयि सा । कथयामास शङ्खी मनोगतं निसिल्मा- 
कूतप् ॥ २२ ॥ आनन्दममन्दमिमं कुवल्यदल्टोचने ददामि चम् । विरहस्चयेव जनि- 
तस्तापयतितरां रारीरं मे ॥२३॥ तम्यां सुतनसरस्यां चेतौ नयनं च निप्पति- 
तम् । चेतो गुरुतु निमग्नं टगर नयनं पवतो भ्रमति ॥ २४ ॥ निप्काप्रयन्यनेके साग-. 
रसरिदम्डप्रपरिपतितम् । हदयददे विनिमग्रामिन्दुमृखीं मा बहिः कुरुताम् ॥ २९ ॥ 

दशेनपथमुपयाता यदवधि मदिरायतेक्षणा सहसरा । तदवधि ददयेनाहं मदनेषुभयादिवो- 
नमुक्तः ॥ २६ ॥ अपसरति न चक्षुषो मृगाक्षी रजनिरियं चन याति नैति निद्रा। 
प्रहरति मदनोऽपि दुःसितानां बत बहशोऽमिमुखीभवन्त्यपायाः ॥ २७ ॥ पुनरपि 
मिनं यदाकदाचित्मियतमया छृपया मवेद्धिधातुः । हरिरि करै हदि भ्रतिष्टामिह 
रमणी तनवे तनोरभिन्नाम् ॥ २८ ॥ स्वलदंशुकमव्यवस्थतारं स्मितकान्तिल्लपिताधर- 
मवालम् । असमाप्तनकारमाप्तशोभं हरिणाङ्क हरिणीदश्ः स्मरामः ॥ २९ ॥ अष्टत- 
परिपतन्निनोटबन्धं मृपितनकारमवक्रट्टिपातम् । प्रकटहपनितमुन्ततास्यनिम्बं पुरमुटशः 
स्मरनेष्टितं स्मरामि ॥ ३० ॥ नयनेन निरीक्षिता नताङ्गी हृदये हन्त पतत्रिणः पतन्ति । 
विषमा व्िपमायुधत्यथासो परिमयेत परः प्राप्राधैः ॥ ६१ ॥ यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्ति नेतद्धि सम्यकविभिः प्रणीतप् । येनातिचार्वङ्गयपि मे हयिस्था दुनोति 

"` ---~ ~~ ~~~ ~~ ------------------ -------- ~~~ ०० न> ० 

१ जीवनसाधक्ररसायनस्पो जातः, 
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गात्रं विरहे मिया ॥ ३२ ॥ पशप्रायकमहे्द्रनाछिना पाणिपदमसुदञ्चिता खयम् । 
मोहनाय मनस्तः प्रगरुमते पिच्छिकेव मम ॒चेक्षणा ॥ ६२ ॥ दूरमस्तु दरघरूणिततारं 
शारदेन्दुमुखवीक्षणमक्ष्णोः । एतदेव मम पुण्यमगण्यं यत्छदोदरि दशोरतिथिस्त्वम् 
॥ २४ ॥ यरसतति कोऽपि विमोहविधुतुदो हृदयचन्द्रमप्नं मम दारुणः । तदपि हन्त 
तदन्तरशायिनी खगति चिदहमृगीव मृगेक्षणा ॥ ३९ ॥ अपुलमा सक्छेन्दुमुखी च सा 
किमपि चेदमनङ्गविचेष्टितम् । अभिमुखीष्विव वज्छितसिद्धिषु ब्रजति गनिरृतिमेकपदे मनः 
॥ ३६१ ॥ तते महाविरहवहिशिखावरीभिरापाण्डुरस्तनतटे हदये प्रियायाः } मन्मागेवी- 
सणनिवेशितदीनदषटननं छमच्छमिति बाप्पकणाः पतन्ति ॥ ३७ ॥ कान्तामुखं सुरतकेलि- 
निमदसेदपंजातघमेकणविच्छररितं रतान्ते । आपाण्डुरं विलप्तदर्निमीरिताक्षं संसपृय हे 
हदय कि शतधा न याति ॥ ३८ ॥ अद्यापि ततसचल्कुण्डलमृष्टगण्डं वक्रं स्मरामि वि- 
परीतरतामियागे । आन्दोलनश्रमजर्स्कु रसान्द्रनिनदुमुक्ताफलमकरविच्छरितं मियायाः 
॥ ३९ ॥ िद्रामीलितिदश्चो मदमैन्थराणि नाप्यथैवन्ति न च नाम निरभकानि । अद्यापि 
मे मृगदज्ञो मधुराणि तस्यास्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ४० ॥ अद्यापि तां 
कनकचम्पकदामगौरीं फुह्धरविन्दनयनां तनुरोमराभिम् । सुप्तोत्थितां मदनविहरलटपा्जी 
विद्यां ममादगरितिामिव चिन्तयामि ॥ ४१॥ अद्यापि प्ता मनसि सपति वतैते मे रत्रौ 
मये क्षुतवति क्षितिपाल्पुया । जीवेति मङ्गख्वचः परिह कोपात्कर्णे कृतं कनकपत्रम- 
नाल्पन्त्या ॥ ४२ ॥ ` आपतननमार्ममतिङ्कय नतेन मप्र पश्चात्मङ्गवटितिन मुखेन 
यान्त्या । आरोपिताः कतिपये मयि पङ्कनाक्षया साकृतहाप्रमनतिप्रकयाः कटाक्षाः ॥ ४३॥ 
राजह्टहाटफलका कमनीयकूनत्काश्चीगुणपरणयिनी शतकेशपक्षा । हा करि करोमि ममन 
हदयं परविष्टा नाराचयष्टिरिव पुष्परिीमुखस्य ॥ ४४ ॥ यत्र क्षिपामि दशमन्यदिदक्ष- 
याहं तत्रातः स्फुरति केवलमेतदेव । तहजतरिम्बमरुणाधरलोमनीयं ते खोचने तदलप्रा- 
लप्तमी्षितं च ॥ ६५ ॥ मन्दस्मितेन मधुराधरपषठवेन कुम्भोन्नमत्कुचभरेण कशोदरेण | 
विदयुन्निभाङ्गटतया च विचिन्माना चतो धुनोति च धिनोति च च्यटाक्षी ॥ ४६॥ 
तामिन्दुमुन्दरमुखीं सुचिरं विभाव्य चेतः कथं कथमपि व्यपवतैते मे । लनां 
विजित्य विनयं विनिवाये वेयेमुन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड एव ॥ ४७ ॥ यद्विस्मय- 
स्मिमितमस्तमितान्यमावमानन्दमन्दममृतवनादिवामन् । तत्छनिधौ तदधूना हदयं 
मदीयमङ्गारचम्ितमिव व्यथमानमास्ते ॥ ४८ ॥ पर्यामि तामित टतः पुरतश्च प्श्चाद्- 
न्तेदिः परित एव विवतैमानाम् । उदरदधमुग्धकनकाठ्जनिमं वहन्तीमापक्ततियेगपव्ि- 
तटृष्टि वक्रम् ॥ ४९ ॥ टीदास्मितेन शुचिना मृदुनोदितेन व्यालोकितेन लघुना गुरुणां 
गतेन । ग्याजुम्मितेन जघनेन च दरदतिन परा" हन्ति तेन गचित मम जीवितेन ॥ ९० ॥ 

१ द्टपिद्धिषु, > संतोषम्, > मन्दानि, 
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यान्या महरहितकंधरमाननं तदाक़ततव्न्त्ातपत्रनिमं वहन्या । , दिग्धोऽपमृतन च 
विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गां निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ ५१ ॥ ता हेमचम्पकरुचि 

मृगशावकाक्षीं पाशे स्थितां च पुरतः परिवर्तमानाम् । पश्चात्तथा दशदिशापु परिर्फुरन्ती 
पर्यामि तस्मयमहो मृषनं किमेतत् ॥ ९२ ॥ अद्यापि तिष्ठति टशोरिदमृत्तरीयं धतु 
परः स्तनतटात्पतितं प्रवृत्ता । वाचं निशम्य नयनं नयनं ममेति किनित्तदा यदकरोत्स्पित- 

मायताक्षी ॥ ९३ ॥ राकामुधाकररंमृखी तरलायताक्षी सस्मेरयोवनतरङ्गितविभ्रमास्या । तत्कि 

करोमि कथमच्र तनोमि मैत्री तत्तीरृतिन्यतिकरे क दृहाम्युपायः ॥ ९४ ॥ यान्याः स- 
रः सट्िल्केचिकुत्ृहटाय स्याजादुपेल्य मयि वत्मैनि वतेमाने । अन्तःस्थितयुतिचमत्छृतिट- 
कतरकरङ्गीकृतं किमपि वामदृश्षः स्मरामि ॥ ९९ ॥ मन्दादरः कुपुमपत्रिषु पेख्वेषु नृनं 
विमति मदनः पथनास्रमद्य । हारप्रकाण्डसरटाः कथमन्यथामी श्वाप्ताः म्रनतितदुकृल्दङ्राः 
सरन्ति ॥ ५६ ॥ पीतो यतः प्रमृति कोमपिपामितेन तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः । 
तृष्णा ततः मृति मे द्विगुणत्मेति लावण्यमस्ति बहु तत्र किमप्यपर्षम् ॥ ९७ ॥ अलमत. 
विटपितामामुचछपद्धलतानां मसणमकुटितानां प्रान्तविस्तारितानाम् । प्रतिनयननिपाते क 
चिदकुञ्चितानां विविधमहमम्वं पात्रमारोकितानाम् ॥ ५८ ॥ अटमवलितमग्धन्षिग्धनि- 
स्पन्द मम्दैरधिकविकसदन्तविस्पयस्मेरतारेः । हदयमङरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कराकषेरपहत- 
मपविद्ठं पीतमृन्मृलितं च ॥ ५९ ॥ कऋमसरलितकण्टपमक्रमोष्ाधितोरस्तररितवरिरेखाम्- 
अरसवे्वमस्याः । स्थितमतिचिरमुचेरम्रपादाङ्करीमिः करकटितप्रखीकं मां दिदक्षोः स्मरामि 
॥६०॥ व्री दायोगान्नेतवदनया संनिधाने गुरूणां बद्धोत्कम्पस्तनकशाया मन्धुमन्तर्निशरह्य । ति- 
छेत्युक्तं फरिमिव न तया यत्पमुत्सृज्य बाप्पं मथ्याप्क्तश्चकितदरिणीहारिनेत्रतिभागः ॥ ६१॥ 
वारंवारं तिरयति दशोरुद्रमं वाप्पपृरस्तत्संकल्पोपहितजडिम स्तम्भमभ्येति गात्रम । सदयः 
स्विद्यन्नयमविरतोत्कम्पलेलङ्ग्ीकः पाणिेखाविधिषुं नितरां वतेते फ्रि करोमि ॥ ९२ ॥ 
हाहा देषि स्फुरति हदयं संसत देहबन्धः शुन्यं मन्ये जगदविरतज्वारमन्तज्ामि | 
पीदन्नन्यतमसि विधुरो मलतीवान्तराप्मा विष्वव्मोहः स्थगयति कथं मन्दमाग्यः करोमि 
॥ ६६ ॥ ऊरू रम्भादगपि कमलं दवं केशपाशो वक्रं चन्द्रो टपितमप्रतं मध्यदेशो 
मृणाटम् । नामिः कूपो वद्िरपि सरित्पह्वः करि च पाणियम्याः मा वेद्मि न कथं हन्त 
तपस्य शान्तः ॥ ६४ ॥ मासाद प्रादिरि दिशि चमरा््ठतःसापरः साप्य 
थि पथिच सरा तद्धियागातुरम्य । हह चेतः प्ररृतिरपरा नाकिमेकापि सामा सा 
मामामा नगति सरके कोऽयमद्रतवादः ॥ ६९ ॥ कृन्दं दनैरमधु निगदितः षटपदं ट- 
ग्विलामिरेमिहमरमरतलहरी कृन्तटरम्बुगहम् । टृन्दातिभ्ब वदनदरिना पङ्कज च 
नाभ्या त्व जित्वा तान्वसप्ति हृदय तेन भं व्िद्धिषन्ति ॥ ६६ ॥ खमे दष्टा किमपि 

लज्जा, ६ नश्नमृखतेन, ३ क्रोधम्, ५ रुद्रा ॐ 



[पर०१ वियोगिनो विप्रलापः । ४४९ 

पिशुनाशङ्कया नेवशण्ष्टा खषा नीवी न खट भयतः किङ्किणीनिकणानाम् । आष 
पाय सह्यति मयि द्रार्यरसीदक्तीमा निद्रामुद्रा शिव रिव दोरीदशो दुर्विपाकः ॥६५७॥ 
दति हृदयं गढेद्धेगं द्विधा न तु मिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम् । 
-वख्यति तनुमन्तदाहिः करोति न मस्मपरालमरहरति विधिर्मर्मच्छेदी न छन्तति जीवितप् 
| ६८ ॥ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः प्ररृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मद- 
यनििये। ममतु यदियं याता द्येक विटोचनचन््रिका नयनविषयं जन्मन्येकः सएव 
महोत्सवः ॥ ६९ ॥ मयि सकपटं किचित्क्रापि प्रणीतविरोचने किमपि नयनं प्राप्ते 
नियनिजुम्मिततारकम् । स्थितमुपगतामा्टी दष्ट मलजनमवाचितं कुबटयदशः स्मरं स्मेरं 
स्मरामि तदाननम् ॥ ७० ॥ हृद्यमिषुभिः कामम्यान्तः सत्यमिदं सदा कथमुपटमे 
निद्रां खमे समागमकारिणीम् । न च सुवदनामाटेख्येऽपि म्रियामसरमाप्य तां मम नयन- 
मोरुदराप्पलं से न मविष्यति ॥ ७१ ॥ कुमुमरायनं न प्रत्यग्रं न चन्द्रमरीचयो न च 
मलयजं सर्वाङ्गीणं न वा मणियष्टयः । मनसिजस्नं सा वा दिव्या ममाटमपोहितृं रहसि 
ल्रयेदारब्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ ७२॥ ईदम॑रिरिरेरन्तम्तापाद्िर्वणमणीदतं निरि 
निरि मुजन्यस्तापाङ्धमवतिमिरश्रुमिः । अनतिटलितभयाघराताङ्क मुहमेणिबन्धनात्कौनकव- 
ल्यं खस्तं खस्तं मया प्रतिप्रायते ॥ ७३॥ कदा कान्तागारे परिमटमिर्पुप्पशयने 
दायान: स्यामायाः कुचयुगमहं वक्षपि वहन् । अये ज्लिग्भे मुग्धे चपलनयने चन्द्रव- 
दने प्रसीदेल्याक्रोरन्निमिपमिव नेप्यामि. दिवमरान् ॥ ७४ ॥ तया गादं मृक्तो भ्रुवि ध- 
नषि संधाय निशितः काकषेपुनन्यिः सह पठनयोम्यः शरगणैः । पतन्गात्रे गात्रे परममर- 
तमास्लोदिव तदा दवीयानदयायं दलयति पनन णयति ॥ ७९ ॥ तदामुग्धं वक्रं कि- 
सख्यम्खः सोऽधरमणिविश्चाहे ते नेत्रे स्तनभरनता सा तनुलता । सीं तद्यातं ननन- 
यनप्ंजीवनस॒धा प्रिया सासा मरा सेलजनि हृदयं तन्मयमहो ॥ ७६ ॥ कटाक्षेणापीष- 
त््षणमपि निरीक्षेत यदि मा तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति निहताशेषविषयः । सरोमाञ्रोदख- 
त्कुचकट्शानिरमिन्नवसनः परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुहटशः ॥ ७७ ॥ पुरस्ताद- 
च्छन्ती सह स्रहचरीमिः प्रियतमा ममाटापं श्रुता सचकितपराव्ृत्तवदना । किमम्रे व्याप 
दादहमहह यामीति विनयप्रणारीमारीनां यदत तदन्तव्येथयति ॥ ७८ ॥ समृत्कीर्णे 
तन्य्या निरितनयनान्तेन मदिते स्तनदन्द्रस्पन्देः स्मितट्वसुधाभिः छुतिमति । मदन्तःके- 
दारे मदनरुपिकारेण जानेता चिरादाश्चाव्धी किमिति न फलं हन्त ठमतै ॥ ७९॥ वि 

लीयेन्दुः साक्षादमृतरसवापी यदि भवेत्कलङ्कम्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम् । तत 
=^ ~ --~~ ----------~-~ ~~ 

१ कनकवटयमियवः. २ उष्णैः. अश्रमिरितयनेन संवन्धः, ३ अभ्यन्तरे विरहजन्यतापाद्धैती 
४ वितरण हीनवणौ मणयो यस्पिनेवेविधं कृतम्. ५ नेतप्रान्तः. ६ मीवीघपणजन्यः करिणः, ५ सुवण 

कङणपू. < वारवारं गलितम्. ° विकसितम्. 
९५५७ 
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ननान्रीदाजनित्डभावैर्वयतैः कदाचिन्यु्रेयं मदनदिं विपीटत्यतिकदम् ॥ ८० ॥ प्रागे 
कारताहिनसच्नश्ान्दनरसैः सुधामिर्जयोत्त्ामिः ल्लपितमिव यः मागत मम् । पए 
त्राप्रां मारः रिवाव वियोगे प्रगदशः कराटं ककार किरति माय कद्नटमपि ॥८१॥ 

न दतीसंचारो न मरसपरोक्षोक्तिकटना न प्रामृख्य हासः कच्दपि त वतरा व्याकर; | 

अहो चित्रं चेतः क्षणपरिचिताटोकनवशान्मृदधविंधाव व्रनति गदश ना वररमाति ॥ ८९॥ 

शारीरं क्षामं म्यादपति दयिताटिङ्कनपुे भवत्मा्तं॑चकषुः ्िणमापि न सा दस्यत इति । 

तया मरारङ्काध््या तमभि न कदाचिद्धिरहितं प्रसक्त नवाण हृदय परताप बहाम क्म 

॥ ८३ ॥ दगन्तत्यापारमवटनिगडेन स्फुरद्रस्तटकारागारे तव समुचितं बन्धनमिदम् । 

अरे नेतस्यक्वा यदिह जनमानन्ममृहरं क्षणत्राप्तामेतामधरमधुलामेन भनपे ॥ ८2 ॥ 
विपर्सिनधरं बन्धुं विगरितजनं नेत्रयुगटं सशोकं मृषोकं॑मुवनवचयं खेदनिटयम् । अनङ्ग 
नीरद्धं विघ्रयितधनं कोकमवनं त्रिधातुं कि धातस्तव हरिन टना प्रभवति ॥ ८९ ॥ 

न वक्षोजाश्केपममृतिक्रुतुकानामवगमो न पीयृपसवादम्मितव्रलितवाचामनुभवः । न चामीने 
तादग्दपरिचयः पङ्कनटशाः कृतो हेतोम्तन्वी क्षणमपि न नियाति मनमरः॥ <६ ॥ 
आः पात्री स्यामृतकषघनप्रेमविम्फारितानां सव्रीडानां सकलकरणानन्दनाडिधमानाम् । तेषां 

तेपां हदयनिहिताकृतनिप्यन्दिनेत्रव्यापाराणां पनरपि तथा सुभ्रुवो विभ्रमाणाम् ॥ ८७ ॥ 
तदद्घमपि नाम तत्महनकानिपूराषुतं सुवणेकद टीदयरेदटितगमगौरं पनः । कठोरमदन- 
व्यथापिश्ञुनपाण्डिमायिष्टितप्रथीयकरुचमण्डटं परिरमय वीक्षय वा ॥ ८८ ॥ जाने कोपपरा- 
शयुली प्रियतमा खपरश्य दष्टामयामामा संस्र पाणिनेति स्दती मन्तुं प्रत्ता परः| 
नी यावत्परिरम्य चाटृकशतराश्चामयामि स्यां श्रातस्तावदहं शटन विधिना निद्रादरि- 
द्रीरुतः ॥ ८९. ॥ याताः कि न मिनि मुन्दरि पृनश्चिन्ता तया मन्ते नो काया नि- 
तरां छृशापि कथयत्येवं सवाप्पे मायि । टजामन्धरतारकण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा द 
मा हप्ितन मावेमरणात्स्ाहस्तया सूचेतः ॥ ९० ॥ श्वाप्ा एव प्रगीदटशो न गणिता 
के नाम द्नशनानिटास्तीणा बाप्पपरम्परेव सिं वृन्देषु कः संभ्रमः सोरा कातरदटटटियि 
कियतीं वजाभिवातन्यथा प्रमेवायमपक्षितो यदि तदा म्राणष काऽनग्रहः ॥९१॥ सा 

बाढा वयमरगरभवचसः सा स्रा व्यं कातराः मा पीनात्नतिमत्पयोधरयगं धत्त सखेदा 
पयम् । साक्रान्ता नवनस्यदटन गुरुणा गन्तु न शक्ता वयं दपैरन्यननाश्रयेरपय्व जाता 
स्म ईव्यदतम् ॥ ९९ ॥ त्मराद्राः म्रणयसएशः परिचयाद्द्रादरागोदयास्तास्ता मणो 

नसगमदुसश्रहा मवयि । यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणाराङ्ंसापरि 

करिपतासपि मवत्यानन्दमरान्द्रो ग्यः ॥ ९३ ॥ धन्या मरा ग्रह ट्टी शटशाति या तता 
दुपद्यप्रमां जाता सा परी रप्रा्िराति सा यम्यां विहारेच्छया । वन्यः कोऽपि मणएव 

न~~ ~~~ 

१ शत्यम्. वहि 
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धः खु तया नेत्रेण संभाव्यते धिग्िगेधप्तेषु मां यदनयत्तैकं कथचित्कथम् ॥ ९४ ॥ 
किम सहरुपेवनैः प्रतिदिनं कि व्योमकेडाचनेः कि म्यादध्ययनेन वा मरपरमाप्याथवा 
$ फट्प् । एतस्याः कुचकुम्भनिभेरपरीरम्भप्रमावेोद्रवलेदाम्भोभिरनङ्गवद्िरधना निव 
मतो नो यदि ॥ ९९ ॥ तन्वी सा यदि गायति श्रतिकटर्वीणाध्वनिनीयते यद्याविष्कं 

भते स्मितानि मिनैवाक्षयते चन्द्रिका । आस्ते म्हानमिवोत्पटं नवमपि स्याच्चत्पसे ने- 
वयोस्तस्याः श्रीरवटोक्यते यदि तदिद्धद्धी विवर्णैव मा ॥ ९६ ॥ तानि स्पशेपुखानि 
त च तरटक्तिग्धा टरोविभ्रमास्तदक्राम्बुजपौरमं सच सुधास्यन्दी गिरां वक्रिमा । सा 
त्रिम्बाधरमाधुरीति विषयाप््गेऽपि मन्मानप्रं तस्यां टग्रप्तमाथि हन्त विरहम्याधिः कथं 
वतते ॥ ९७ 1 तस्मिन्परे स्मरे भगवता मर्गण भम्पीरते जानाम्यक्षयप्तायकं कम- 
लमू: कामान्तरं निममे । यम्यामीमिरितस्ततश्च विरिसैरापह्धमयाममिरनातं मे विदटत्कद्- 
म्बमुकुरस्पष्टोपमानं वपुः ॥ ९८ ॥ जयोत्तरं स्यामटिमानमानयत मोः सान्दमेषीकृर्कर्मन््ं 
तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्ेतोतपदानां सितम् । चन्द्रं चृणेयत क्षणाच्च कणशः छवा रि- 
खापष्के येन द्रष्टूमहं क्षमे दश्च दिशस्तदक्रद्राङ्गिताः ॥ ९९ ॥ कि तिष्ठामि किम् व्रजामि 
किमहं जागमि निद्रामि कि कि जानामि क्रिमु प्रमामिक्रिमु वा मुख्यामि दुःख्यामिवा। 

कि नास्म्यस्मि क्रिमित्यनल्पकरिति न क्रापि पक्षे स्थितः प्राप्यानिवैचनीयमेव कमपि करर 
किक्रारं ससे ॥ १०० ॥ आम्रीनः शयितः स्थितः प्रचरितः सखपराधितो जागृतः पयन्मी- 
टितटाचना व्यवहरन्मौनं प्रपन्नोऽथवा । तां प्रमाकृटवीक्षितां स्मितमुखी सव्रीडमन्दागमां 
श्िप्यन्तीं मणयाद्रमुग्धटपितिं पदयामि नक्तंदिवम् ॥ १०१ ॥ नीटेन्दीवरशङ्कया नयन- 
यानेन्पृकुद्धयाधर पाणो पदमधिया मधरककुमुमभ्रान्द्या तथा गण्डयोः । टीयन्ते कवरी 

बान्धवजनव्यामोहनातशटहा दुवोरा मधुपाः कियन्त तरुणि स्थानानि रकषिप्यमि ॥ १०९ ॥ 
सा मे यद्यपि स॒न्द्री भगवतो मामव चेतोभुवो न खेन च जागरे नयनयाः पन्धानमा- 
सादिता । तामाकण् तथापि ताटरदरातरिधयमासेदपीमानन्दादुतशोककातुकमयव्रीडाकुं 
मे मनः॥ १०६॥ सा संचारचमत्छृतिनेयनयोः स म्रूटताविभ्रमस्तद्विम्बाधरपाटलम्मितयुत- 
स्यास्यस्य सा वैखरी । सेयं चङ्मचातुरी चरणयोः सोऽप्यङ्गहारक्रमी रिष्टया तन्मम 
नत्रपात्रमखिं जायेत जीवामि च ॥ १०४ ॥ टीनेव प्रतितिम्बितैव चिचितेवात्कोणद्- 
पेव च प्रत्युतेव च वजटेपघटितेवान्तनिखतिव च । सा नश्चतसि कीटितिव वििसशरेतो- 
मुवः पञ्चमिध्रिन्तासंततितन्तुनाटनिव्रिरस्यृतेव ल्य्रा प्रिया ॥ १०५॥ मा व्िद्याधरक- 
न्यका किम् मुवं पण्यैः प्रपन्ना दृणां टवण्यामृतप्तागराहिमथिता लक्ष्मीः किमन्योत्थिता । 
आ ज्ञातं घनप्तारचन्दनसुषाग्या्लाम्रणाहादिभिः मरारन्धा हदय मम स्रमायतु पोप्पषवां 

शाम्बरी ॥ १०६ ॥ हता पद्मवनद्य॒ति म्रियतमेवेयं दिनश्रीगेता रागाऽस्मन्मम चतप्रीव 
सवितमिम्बेऽधिकं लक्ष्यते । चक्राहोऽहमिव स्थिनः सहचरी ध्यायन्नलिन्यास्तरे संनाताः 
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सहसा ममैव भुवनस्याप्यन्धकारा ईशः ॥ १०७ ॥ नेत्रे खज्ञनग <न, नवसुधाधारानुकारा 
गिरः पाणिः पद्मपरहोदरः कचरुचिः रेवाटनाटोपमा । वक्रं का्तिकपरोणिमापतिप्रमं हारि 
ह्यं वपुस्तं यस्म वपे विटासिनि हा तेनैव तपतं तपः ॥ १०८ ॥ आम्तां दूरतया तदी- 
यवदनाम्भोजामृतखादनं नोदेत्येव मनोरथोऽपि हदये तत्सङ्गमाशां प्रति । उत्कण्ाशिथि- 

टीरृताङ्गछतिकं वीक्षेत मामेकदा सन्नहं यदि सा प्रोनवदना धन्या त्रयं तावता ॥ १०९ ॥ 
निद्रे टोचनमुद्रणं विरचय खप्र लमप्याचर प्राणामित्नतमां निरात्मियतमां मच्ेतसो 
गोचरम् । भ्रातर्बोध दृटानुरोध न तथा कुया यथा प्रय्ीपरोटाश्केपवि्टनेन भवतः करी 
उनि दुप्कीपयः ॥ ११० ॥ टजेवोद्ररिता श्रिमत्र कुिशोद्धि्ा कपाटावटी मयादेव 
विलद्धिता प्रति पुनः केयं कलिन्दात्मना । आक्षिप्ता खलं दृष्टिरेव किमियं म्याटावही 
वा पुनः प्राणा एव समपिताः ससि पुनस्तस्मे क्रिमेषा तनुः ॥ १११ ॥ सव्याजं तिलका- 
टकान्वरलर्यछछाटाङ्लिः स्स्छशन्वारवारमुद चयन्कुचयुगमोदजिनीटाशलम् । यद्रूभङ्गत- 

रङ्गिता्ितटृज्ञा सावज्ञमाटोकितं तद्रवोदवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृता्थीरृतः॥ ११२॥ 
क्राका्यं शरारक्षणः क च कटं भूयोऽपि दय्येत सा दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो 
कोपेऽपि कान्तं मुखम् । कि वक्ष्यन्लपकट्मषाः ृतथियः खप्रऽपि सा दटेमा चेतः ा- 
स्थ्यमुपाह् कः खट् युवा धन्याञथर पास्याति ॥ १६१६ ॥ हा पिक सा कट तामसी 

दारिमुखी दष्टा मया यत्र पा तद्िच्छदसुजान्धकारितमिदं दग्धं दिनं कलितम् । कि कुम 
कुशले सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं तादग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवटोकोऽधूना 
॥ ११४ ॥ स्नाता तिष्ठति कन्तटेश्वरमुता वारोऽङ्गराजस्वमुते रात्रिरियं जिता कमलया 
देषी मप्ताद्याद्य च । दृलन्तःपुरपृन्दरीः प्रतिं मया विज्ञाय विज्ञापिति देवेना्रतिपत्तिमद- 
मनप्ता द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥ ११५ ॥सा सोन्दयनिधिर्वरिटाप्तमवनं मीनध्वनस्यापि 
वा कान्तीनामधिदेवताधिकरणं माधुयप्ारस्य वा । तामृद्धक्ष्य सचे तदादि गतवान्परव- 
द्दरियाणामहं सार्धं॑तद्रतमानपिन गचछितेत्साहः किटानीशताम् ॥ ११६ ॥ तस्याः किं 
मुखपङ्कजं स्मितरुचा चन्द्र्ुतेनिन्दकं कि वा नेत्रयुगं कटाक्षचतुरं कि भलताविभ्रमम् । 
कि वा स्निग्धमवेक्षितं मयि पुनयान्त्या सखीनां पुरः कि कि समरति चिन्तयामि हदये 
कामेन लक्ष्यीकते ॥ ११७ ॥ शीतांशुविषप्तोदरः फ़णभृतां टीरासपदं चन्दनं हारः क्षार- 
पयोभवः म्रियपुहत्यङ्करुहं भाखतः । देषां किमिवास्तु वस्तु मदनज्वाटाविघाताय यद्रा 
ल्याकारपरिभ्रमेण तु वयं तचलजो वभरिताः ॥ ११८ ॥ जाने खपरविधौ ममाद चुहुको- 
त्ेक्यं पुरस्ताद मृत्मत्युषे परिषेषमण्डरमिव ज्येत््ाप्पलं महः । तस्यान्तनखनिस्तुषीरुत- 
रारचन्द्रमभेरङ्गकैटेष्टा काप्यबटा बलात्छृतवती सा मन्मथं मन्मथम् ॥ ११९ ॥ सौमित्र 
ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जृम्भते चण्डांशोिरि का कथा रपरुपते चन्द्रोऽयमृन्मी- 
रति । वत्सेतषिदितं कथं तु भवता धत्ते कुरङ्ग यतः करामि मेयपि हा कुरङ्गनयने चन्द्रा 
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नने जानकि ॥ ६२० ॥ पादाङ्क्ेन भूमि किपरयरुचिना सौपदेशं रिखन्ती भृयोमृयः 
क्षिपन्ती मायि पितदाबटे लोचने लोरतारे । वक्रं हीर्मप्रमीषत्सरदधरपटं वाक्यगर्भ इ 
याना यन्मां नोवाच किचित्स्थितमपि पुरतो मानं तहनोति ॥ १२१ ॥ चःमीलया नि- 
पण्णे मनप्ति परिचयाच्चिन्यमानेऽभ्युपाये याते रगे विरि भरवि्रति गिरां विस्तरे द- 
तिकायाः । आस्तां दरे स तावत्सरभसदयिताटिङ्गनानन्दलामस्तद्ररोपान्तरथ्याभ्रमणमपि 
परां निरेति सतनाति ॥ १२२ ॥ 

मरदनं प्रस्य॒क्तयः ॥ खयमप्राप्तदुःखो यः स॒ दुनोति न विस्मयः | त्वं स्मर प्राप्त 
दाहोऽपि दहसीति किमुच्यते ॥ १२३ ॥ भवनेत्रभवो वदिर्यापि तयि मन्मथ | ज्वलती- 
वान्यथा कि ते व्रिरिखास्तत्कणा इव ॥ १२४ ॥ अद्यापि नृनं हरकोपवहिस्वयि ज्वट- 
लों इवाशवुराशौ । लमन्यथा मन्मथ महिधानां मस्मावरोषः कथमेवमुष्णः ॥ १२९ ॥ 
दृथैव संकल्पशतैरजस्तमनङ्क नीतोऽसि मयातिवद्धिम् । आद्ृप्य चापं श्रवणोपकरण्ठे मय्येव 
गुक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ १२६ ॥ कर सुजा हृदयप्रमाथिनी कर च ते विश्वसनीयमायुधम् । 
रुतीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दरयते तयि ॥ १२७ ॥ अनुममार न मार कथंनु 
सरा रतिरतिप्रथितापि पतिव्रता । अयमनाथवधूवधपातकौ दयितयापि तयापि किमृज्छितः 
॥ १२८ ॥ भूवनमोहनजेन किमेनस्ता तत्र परेत वभूव पिङाचता । यदधुना विरहाधिमीम- 
पामभिभवन्भ्रमसि स्मर मद्धिधाम् ॥ १२९ ॥ स्मर वरह ्ततमस्मतो विधिः मुमनप्तः ठृत- 
वान्भवदायुधम् । यदि ददं धनुरायममाज्नुगं तव सजेत्रिनगतस्रट्यं त्रनेत् ॥ १३० ॥ विधि- 
रनेशममेदयमवेक्ष्य ते जनमनः ख लक्ष्यमकल्पयत् । अपि म वज्मदास्यत च॑त्तदा चदिष- 
भि्यदरिप्यदस्नावपि ॥ १६१ ॥ अपि विधिः करमुमानि तवाज्चुगान्स्मर विधाय स निवरति- 
माप्तवान् । अदित पश्च हितेम नियम्य तांस्तदपि तवेत जजरितं जगत् ॥ १६२ ॥ मह तया 
स्मर भस्म प्नटिल्मभूः पञ्ुपति प्रतियामिषुमग्रहीः । भ्रुवममृदधरना वितनोः शरस्तव कटस्वर 
एव म॒ पञ्चमः ॥ १६३ ॥ मुचितं नयनाचिपि शमना मुवनशशान्तिकहोमहविः रतः । तव 

वयस्यमपास्य मधुं मधुं हतवता हरिणा वत कि छतम् ॥ १३४ ॥ बाणा्निमस्तकरुणो 
विकिरन्ममाङ्गे मायो न वेत्मि विषमाखवर खपीडाम् । संताप एप भवता किमू नान्वभावि 
चण्डीपतेरलिकटोचनगोचरेण ॥ १६५ ॥ तव क्समं रीतरिमिचमिन्दोद्यमिदर्मय- 
था्थं दर्ये मद्विधेषु । विद्ठनति हिमगर्भरमिमिन्दुमयुसेस्मपि कृमुमबाणान्वं नप्ता 
रीकरोपि ॥ १३६ ॥ हरि िप्तलताहारो नायं भनगमनायकः कुवलयदलश्रेणी कण्डे न 
पा गरट्दयुतिः । मख्यजरजो नेदं मस्म भ्रियारहिते मायि प्रहर न हरभ्रान््यानङ्ग कधा 
न~ ~-~------- ~ --~---~--- - ~ "~~~ ~ ~ ~-- ~-~ ~ न "नन त ० ५८ 

१ कोमलप्ठकान्तिना, २ सव्याजम्, ३ ठोखा चश्रटा ताण कनीनिका ग्रो; ४ ठनयां 

नम्रम्. ५ संताप््रति, ६ व्डवाप्निः सप्रे, ८ दैयविशेषम्. ° असलम्. १० वज्रवत्त- 

ठिनान्कगोषि, ११ वरामरकिः, 
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किम धावसि ॥ १६७ ॥ पणो मा कुरु नतस्तायकममुं मा चापमारोपप्न करीडानिजिताविश्व 
मच्छतजनाधातेन कि पौरुषम् । तस्या एव म्रगीदशो मनसिनतद्भतकटाक्षानटश्रणीनजरतं 

मनागपि मनो नाद्यापि संधक्षते ॥ १६८ ॥ रे रे निदेय दुनिव्रार मदन प्रात्फुपङ्करुहं 
बाणं सवण सेवृण वयज धनुः किं पौरुपं मां प्रति । कान्ता द्रवियोगढुःखदहनञ्वालव- 
टीदं वपुः शराणां म्रतमारणे न हि परे धमः प्रयुक्तो वधेः ॥ ६६९. ॥ आपूद्वाग्रममी शरा 
मनमि मे माः समं पते निदेगधं विरहाध्निना वपुरिदं तरव माध मम । तत्कदप निरा- 
युधोऽपि भवता जेतुं न शक्तः परो दुःखी म्यामहमेक एव सकट टीकः सुखं नीवतु 
॥ १४० ॥ बाणाः पञ्च मनोभवस्य नियतास्तेपामसंस्यो जनः प्रायोऽस्मदहधिघ एव रक्ष 
इति यछ्ठोके प्रिद्धि गतप् । दष्टं त्यि विप्रतीपमधृना यस्मादसंस्यरयं विद्धः कामिनः 

दारैरशरणो नीतस्लया पञ्चताम् ॥ १४१ ॥ तदिच्छरेद ठदाम्य कण्ठटुठितप्राणम्य मे निदं 
कूरः पव्शरः शेररतिरितेभिन्दन्मनो निभरम् । शंमोमेतकृपाविधेयमनमः प्रादामनेत्रानल- 
ज्वालानालकराटितः पनरसावास्तां समस्तात्मना ॥ १६२ ॥ बाणान्पहर मृश्च का्मुकरतां 

लक्ष्यं तव अयम्बकः के नामात्र वये शिरीपकटिकाकस्पं यदीयं मनः । तत्कारुण्यपरिम्रहा- 

तुरु दयामम्मिनविधेये नने स्वामिन्मन्मथ तादशं पुनरपि खपरद्रतं दर्य ॥ १४६ ॥ 
चन्द्रं प्रतयुक्तयः ॥ चण्दीरचृडाभरण चन्द्र॒ टोकतमोपह् । विरहिप्राणहरण कदर्य 

नमां वृथा ॥ १४९ ॥ तारापते कुमुदिनीमनुकृलकान्तां पदेन पीटयापि कम्पयसमि द्वैज- 
तीन् । विद्धेषमाचरति कि च वियोगिरोके नक्तचरम्य मवतः करुणा कृतः स्यात् ॥ १४९ ॥ 
करे विधो मृगदशां मुखमद्धितीयं कंदषं दप्यापि दगम्बुनमन्यदव । दङ्कारमावहामि 
भङ्गतनुने तादकमाणि धिङ् न पुनरीदशमीक्षणीयम् ॥ १४६ ॥ अभिलपमि यदन्यो 
वक्रलक्ष्मी मृगाक्ष्याः पुनरपि सदृदव्यो मन संक्षाटयाङ्कम् । सुविमलमथ बिम्बं पारिजातस्य 
गन्धैः सुरभय वद नां चेचंक्र तम्या मुखं कर ॥ {४७ ॥ सतिदग्धसमद्रतो भगवत 
श्रीकोसतुभा सोदरा साहादं कुमुदाकरेषु क्रिरणाः पीयूपधाराकिरः । स्पध ते वदुनाम्बुनरम- 
गदरा तत्स्थाण॒नचरूडामण हहा चन्द्र कथ नु सचप्ि माय ज्वाद्ामुचां राचिपः॥ १४८॥ 

पवनं प्रत्युक्तयः॥ उन्मीटन्पुकुटकराटकुन्दकाशम्रश्योतद्रनमकरन्दगन्धवन्धो | तामी- 
पत्मचरविटोचनां नताङ्गीमाटिङ्गनपवन मम स्दाङ्गमङ्गम् ॥ १४९ ॥ व्याधूय यद्रसनम- 
म्बुनलीचनाया वक्षोजयोः कनककुम्भविटाप्तभानोः । आदिङ्धाति प्रपममङ्गमद्रोपमम्या ध- 
न्यस्त्वमेव मटयाचलगन्धवाह ॥ १५० ॥ 

मधं प्रतयक्तयः ॥ भो मेष गम्भीरतरं नद त्वं तव भ्रसादात्स्मरषोडितं मे । संस्पदरे- 
माञ्चितजनातरागं कद्म्बपुप्पत्वमुपेति गात्रम् ॥ १९१ ॥ अरमय जट्दानम्मोगभान्प्रमोहय 
चातकान्करय शिखिनः केकात्कण्ठान्क ठोरय केतकान् } विरहिणि जने मृच्छ छन्ध्वा वि- 

भ = = = ~ 

4 निष्करुण, ~ विकसितम्. ३ उपसंहर. ४ पक्षिणः; (पक्ष) बाह्मणान्, ५ रात्रिचगस्य; (पष) राक्षसस्य 



[भ०६ वियोगिनो विप्रलापः । ४९५ 

नादयति व्यथामकषण पनः संज्नाव्यापि विधाय किमी ॥ १९२ ॥ महयमरूतां बाता 
साता विकापितमिकाः परिमलभरो भप्ो ग्रप्मस्त्वमृत्सहमे यदि । धन घटयितुं निःकनेहं 
त य एव निवतेने प्रभवति गवां कि नच्छिन्नं स एव धनंजयः ॥ १९३ ॥ 

अशोकं पररयुक्ती ॥ रक्तस्त्वं नवपलछनैरहमपि ष्ये: भियाया गुणेम्त्वामायानत रिहीमुखाः 
म्मरधनुर्क्तास्तथा मामपि । कीन्तापाहताहतिस्तव मृद तद्वन्ममाप्यावयोः मर्व त॒ल्यमदोक 
नवलमहं धात्रा सशोकः छतः ॥ १५४ ॥ रक्ताशोक कृशोदरी कर नु गता लक्त्वानुरक्त 
जनं नो दृष्टेति मुधैव चालयसि किं वातावधृतं शिरः । उक्कण्डावरमानपटपदषरासंबह- 
दर एच्छदस्तत्पादाहतिभन्तरेण मवतः पृष्पोद्गमोऽयं कृतः ॥ १९९ ॥ 

तमालं प्रत्युक्तिः ॥ धन्यस्त्वमसि तमाट स्ण्टस्तन्त्या खतावदनया यत् । अद्य स्थाव- 
{जन्मा जातस्तं नङ्गमादधिकः ॥ १५६ ॥ 

मरणाखहारं प्रत्युक्तिः ॥ परिच्युतस्तत्युचकुम्भमध्यात्कि शोपमायामि मृणाटहार् । न 
मक्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकराशो मवतः किमु स्यात् ॥ १९० ॥ 

पधुकरं प्रत्युक्तयः ॥ वदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीके एते । इह सविप्र गृषटशौ 
मधुकर न मुधा परिभ्राम्य ॥ १९८ ॥ प्रातद्धिरेफ भवता भ्रमता पमन्तास्राणाधिका प्रि- 
यतमा मम वीक्षिता किम् । वरूप किमोमिति सखे कथयाशु तन्मे करि कि व्यवस्यति कुतो- 
ऽम्ति च कीटरीयप् ॥ १५९ ॥ चटापाङ्वां ट्ट सएशसि बहशो वेपथुमती रहस्याख्यायीव 
स्वनसि मृदु कणोन्तिकचरः । करौ व्याधुन्वन्त्याः पिविमि रतिपर्वश्ठमधरं वयं तखान्वेपान्म- 
धकर हताम्त्वं खलु छती ॥ १६० ॥ उन्मीटज्नयनान्तकान्तिखहरीनिप्पीतयोः केवलादा- 
मोदादवधारणीयवपुपोः कान्तासखेन क्षणम् । यत्कर्णासल्योः स्थितेन भवता किनित्समुदू- 
भितं भ्रातस्तिष्ठति कुत्र तत्कथय म कान्तं प्रियाया मुखम् ॥ १६१ ॥ 

हसं भरत्यक्तिः ॥ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरम्यास्त्वया हता । विभावितैकदेशेन देयं 
यदमियुज्यते ॥ १६२ ॥ 

चकोरं प्रत्युक्तिः ॥ चृदटृकयामि चन्द्रदीपितिमविरल्मश्नासि नृनमद्धारान् । अभि 
करणमुप्णमनयोः किमिह चकोरावधारयसि ॥ १६३ ॥ 

कृणसारं प्रत्युक्तिः ॥ घ्तेहं स्वीकुरु कप्णमार कथय क्रागान्मम प्रेयपी नो जानापि 
यदावयोः समजनि व्यापारतो मित्रता । स्फीते यत्किठ मण्ठले दिमरुचेनातं लया लाञ्छनं 
भव्ये भास्करमण्डले तदभुना दत्तः कलङ्को मया ॥ १६१४ ॥ 

सारङ्गं प्रत्युक्तिः ॥ रे सारङ्गा वनवप्ततयस्तचमाख्यात युयं कुत्राधरीतं त्रिभूवनमनोहारि चा- 
अल्यमक्ष्णोः । आं जानीमो गमनप्तमये हन्त कान्तारसीमन्येकाकिन्याः कृबर्यटशो चुण्डि- 
ता यौवनश्रीः ॥ १६९ ॥ 

1 १ रक्तवर्णः; (पक्ष) अनुस्तः , २ भ्रमराः ; (पक्ष) वाणाः. २ कान्तापाद्धातः.  पादाहतः प्रम. 

दया विकसत्यशोकः. ४ सीतावियोगद्यमानमानसस्य सथवंरामुक्तामणेः श्रीगमस्योक्तिगिम्. 

क ~~~ ~ ~ =-= ~~ ~~~ - -+~~~~----~ ~~~ १०७१ 
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पय॒रतरिषयकोक्तिः॥ मृदुपवनविभिन्नो मत्मियाया विनाज्ञाद्रनरुविरक्ररापो निःसपत्नो 

ऽद्य जातः। रतिविगटितबन्धे केशपारो सुकेदयाः सति कुमुमसनाथ कि हन्देष बहंः॥ १६६ ॥ 

पक्ताकलापं भ्स्युक्तिः ॥ सूचीमुखेन सदेव छृतव्रणस्तवं मुक्ताक एप दटृटसि स्तनयो 

मियाया; । बिः स्मरस्य शतशो विनिरृत्तममी स्वप्नऽपि तां कथमहं न विटोकयामि। १६५॥ 

वियोगिन्या विप्रखपाः । 

हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्रेषभीरुणा । उदानीमन्तरे जाताः पवेताः सरितो दमा 

॥ १ ॥ बिभेमि ससि संवीक्ष्य म्रमरीमूतकीरकम् । यद्धयानादागते पुस्त्व तेन साप रतिः 
कथम् ॥ २ ॥ याः परयन्ति प्रियं स्वतरे धन्यास्ताः समि योषितः । अम्माकं तु गते कान्ते 
गता निद्रापि वैरिणी ॥ ३ ॥ यदीयबटमारोक्य गतः प्रेयान्वियुज्यने । आदोकये कथं 
परस्यम्तस्य चन्द्रमसो मुखम् ॥ ४ ॥ विरमत विरमत मरप्यो नहिनीदरताटृन्तपवनेन । 
हदयगतोऽयं वदरिञ्मटिति कदानिञ्ज्वटल्येव ॥ ९ ॥ अनटस्तम्भनविद्यां सुभग भवान्नियत- 
मेव जानाति | मन्मथारायितपरे हदि मे कथमन्यथा वपसि ॥ ६ ॥ अननि प्रतिदिनमेषा 
कर्मततेपा मदङ्सद्धेन । प्रतिनिशमपरे पम्पा दक्षिणमंपतिभिः सचठिः ॥ ७॥ मद्- 
कटकृतान्तकास्रणृरपुटनिधृतधूटिमंकादम् । केतकरनो निवाय सखि यदि कार्य 
मम प्रणेः ॥ ८ ॥ आदि बादिशतया बलिरस्मे दीयतां बरिमूनेन कदापि 
केवट हि कटकण्ठरिशूनामेष एव कृदाट्ु निदानम् ॥ ९ ॥ गररद्रुमकन्दमिन्दुविम्ब 

करुणावारिजवारणो वसन्तः । रजनी स्मरमूपतः रृपाणी करणीयं किमतःपरं विधातः 
॥ १० ॥ हन्ताटि संतापनिव्रत्तयेऽम्याः कि ताख्नरन्तं तररीकरोपि । उत्ताप एपोऽन्त- 
रदादहेतुमेतभुवो नं-व्यजनापनोद्यः ॥ ११॥ वरमस्नौ दिवसो न पुनर्निश्शा ननु निरव 
वर्ं न पूनर्दिनम् । उमयमेतदुपैत्वथवा क्षयं प्रियजनेन न यत्र समागमः ॥ १२ ॥ अह- 
मिह स्थितवत्यपि तावको त्वमपि तत्र वसन्नपि मामक्रः। नं तनुसंगम एव पुप्ंगमो 
ददयसरंगम एव पूर्तगमः ॥ १३ ॥ वकुलमाटिकयापि मया न सा तनुरमूपि तदन्तरभी- 
रुणा । तदधुना विधिना ृतमावयोगिरिदरीनगरीरतमन्नरम् ॥ १४ ॥ दहनजा न एथु्द्- 

वधुरव्थथा विरहजेव यथा यदि नेदम् । दहनमाशु विन्त कथं खियः मियमपापुमुपापि- 
तमुद्धुराः ॥ १९ ॥ कति न सन्ति जना जगतीतले तदपि तद्दिरहाक्रटितं मनः। कति न 
सन्ति निशाकरतारकाः कमदिनी महिनी रविणा विना ॥ १६ ॥ अरतिरियमुपैति नापि निद्रा 
गणयति तस्य गुणान्मनो न दोषान् । विगति रजनी न संगमाशा वरजति तनुस्तनुतां न चानु- 
रागः ॥ १७ ॥ प्रियपति न तथा परीरपङ्को न च नदिनीदलमारुतोऽपि शीतः । शमयति 

----------------*------"*+~-~--~-- 

१ वियोगः > विरामं कृशुतं, २ एतन्नामकं सरः. दयमपि रामोक्तिः. ४ नव्यो नवीनो जनस्तरुण 
(प्क्ष) व्यजनं ताठ्रन्ताम् 
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मम देहदाहमन्तः सपदि कथा स यथा नेन््रमृनाः ॥ १८ ॥ एतानि निःसहतनोरममजञ- 
मानं शून्य मनः पिञ्युनयन्ति गतागतानि । एते च तीरतरवः प्रथयन्ति तापमाटम्बितोभ्धि- 
नतरुग्टपितैः प्रविः ॥ १९ ॥ अन्तगता मदनवद्िशिखावरी या सा बाधते किमिह चन्द्- 
चितेन । यः कुम्भकारपवनोपरि पङ्कलेपस्तापाय केवटमपरौ न च तापशान्ये ॥ २. ॥ 
शत सखि कियदेतत्पर्य वेरं स्मरस्य मियविरहृरोऽभ्मिनरागिरेके तथाहि । उपवन- 
महकारोद्रामिगङ्गच्छ्टेन परतिविरिखमनेनं टङ्कितं कालकूटम् ॥ २१ ॥ कलयति मम 
नतस्तस्पमङ्गारकल्पं ञ्वख्यति मम गात्र चन्दनं चन्द्रकश्च | तिरयति मम नेत्रे मोहन 
ममान्धकारो विङृतव्हूविकारं मन्मथो मां दुनोति ॥ २२ ॥ रिपुरिव परखीप्तवापोऽयं 
शिखीव हिमानि विषमिव मुधारक्नियम्मन्दुनोति मनोगते । हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनरव- 
ते बलात्कुवलयद्टशां वामः कामो निकामनिरङ्कशः ॥ २३॥ ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रा 
मखण्डकलः शरी दहतु मदनः कि वा म्रत्योः परेण विधास्यति । मम त॒ दयितः ध्य 
म्तातो जनन्यमहान्वया कृटममदिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम् ॥२४॥ दानी 
नीत्रामिदेहन हव भामिः परिदरतो ममाश्र्य सूर्यः ् रिमु समि रजन्यामुद्रयति । अयं मुभे 
चन्द्रः किमिति मयि तापं प्रकटयत्यनाथान्तां बारे किमिव विपरीतं न मवति ॥ २५ ॥ 
पिक्राठी वाचाटीमवति बहुाटीकवचन मरृणादी व्याटीव म्यथयतितरामङ्खमनिशम् 
विषञ्वाटाजाटं मथि किरति पीयुपकिरणो जगत््राणः प्राणानपहरति क्रेयं परिणतिः ॥२६॥ 
मनोरागम्ती्रं विषमिव विपरपल्यविरतं परमाथी निधृमं ज्वलति विधृतः पातक इव । हि- 
नस्ति प्रत्यद्धं ज्वर् उव गरीयानितदह्ता नमां ततु तातः प्रमवतिन चाम्बा न भवती 

॥ ९७ ॥ आदौ दायद्दृतम्ना दत्तहम्तावटम्बो वाल्य दोमानिटिरमहसा वद्धग्र- 
निरूटः । प्रादा राहारपि मखविपेणन्तरङ्गीरृता यः माऽयं चन्द्रस्तपति किरणमाभिति 
प्राप्तमतत् ॥ २८ ॥ भम्मीमूनः कुमुमविरिखः रामृनत्रामिताम्ज्ज्वालदायीं तद्रनु मनमि 
माप्तजन्मा वमप । मयस्तम्मिन्विरहद हनेद।टिताऽपना मधवं कृत्रोत्न्ना व्यथयति पुनमा- 
महो तन्न व्रद्मि ॥ २९ ॥ पञ्चत्वं तनुरतु मृतनिवहाः स्वांरामिटन्तु भ्रुवे धातारं प्रणि 
हन्त दिरमा तत्रापि याच वरम् । तद्टापीषु पयम्तदीयमुकरुरं ज्योतिम्तदीयाङ्धनव्यानि व्याम 
नदीयवत्मनि धरा तत्ताल्रन्तऽनिटः ॥ ६० ॥ यास्यामीति ममृद्यतम्य गर्हितं विश्रन्धमाक- 

णतं गच्छन्दुरमुपेसितो महरम त्यात्रूय तिष्ठन्नपि | तच्छ्य पुनरागताम्मि भवन प्राणस्त 

णत् टदा; मग्यस्तिष्ठत जीवितव्यमनिनी दम्मादहं रादिमि ॥ ३? ॥ यात्रामङ्गरपविधा- 
नरचनान्यमरे सखीनां जने बाप्पाम्भःपिहितक्षणे गुरुजन तदत्सुहन्मण्डट । प्राणंशम्य मही- 
श्रणापितदशः छच्छदपि क्रामः कि त्रीडाहतया मया भृनटतापाश्चो न कण्ठेऽपित 

१ दत्तम्. २ टखाटनेत्रा्भिना प्रमिद्रःः ८ ग्रहणक मेप्रकरातिश्रयादन्तरङ्गतां प्रापित द्यः. 
„+ न्याय॒प्राप्तमित्यथः, 

१५ [र 



४९८ - प॒भापितरतभाण्डागारम् । प्र 

॥ ३२ ॥ दािण्यं मलयानिलस्य विदितं देलयं सुधादीषितेदाचामेव न गोचर मट्यज 

स्यापि स्फुटं सौष्ठवम् । विष्वेपे तव के न मे परिचिताः प्राणश तत्तत्कथाविप्कारे पुनर 

ममाणयति मामम्याहतेयं तनुः ॥ ६३ ॥ दवारा: म्मरमागेणा भियतमा दरे मनोऽ्तयु- 
त्मकं गा प्ेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणा कुलं निल । श्रीतवं यविरोधि मन्मथम् 
हत्कालः कृतान्तोऽक्षमी नो मख्यश्चतृराः कथं नु पिरहः सादय दृत्यं म्या ॥ ६६ ॥ 
शोवत्तस्वविबोधवत्कुमुमवत्ीयृषवन्मित्रवद्यान्यासन्भनति मिये यगददाऽथ म्रम्थित तन. 

णात् । गेहं तम्मुकुरं तदव वयं तचन्दनं म। निशा कारपवर्करवाटवत्ककचवत्काका- 
लवत्काल्वत् ॥ ३९ ॥ रोटम्बा मृषः पिकस्तु परभृद्रन्धानुसारी मरुद्धसाः कवलपक्षपा- 
तनिरताश्चनद्रोऽपि दाषाकरः | चेतो नैति शुकस्त्विहेकपठिनास्यायी पादो नडः फं 
वाहु प्रहिणोमि हन्त कठिनम्वान्ताय कान्तायमं ॥ ३६ ॥ आयाता मधुयामिनी यदि 
पुनर्नायात एव प्रभुः प्राणा यान्तु विभावसौ यदि पुनर्मन्मग्रहं पराथय । व्याधः ककिट- 
बन्धने हिमकरध्वंमं च राहग्रटः कंदे हरनेत्रदीधितिरदं प्राणेश्वरे मन्मधः ॥ ६५ ॥ 
रात्रिम दिवसायत दिमरचिश्रण्डांशुटक्षायते तारापङ्किरपि प्रदीपत्तवडवावद्िम्पुटिङ्गायते | 
धीरो दक्षिणमास्तोऽपि इहनज्वाटावटीढयते हा हा जन्दननिन्द्रद्य नटवतमेचारिरङ्गायत 
॥ ३८ ॥ गुञ्जन्ति प्रतिक्ञमम्बुनदलद्रोणीषु भृङ्गाङ्गनाः एुट्ुप्परमानवीधिरि- 
वरं कुजन्ति माद्यत्िकाः । कामः काममयं करोति विरिखहन्तुं मुहु्दिनं कासा तन्म 
टयानिदस्य सरसि म भीतिस्त्ववाद्राव्यत ॥ ६९ ॥ रोटम्बाः परिपूरयन्तु हरितो अङ्गार- 
कोटादटेमन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नमस्वानपि । माद्न्तः कल्यन्त चृनरिखर कर्ली- 
पिकाः पक्षम प्राणाः मत्वरमदममारकिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥ ४‹ \। वायन्तां मन्दमन्दं 
भधुकरनिकरमोगङ्कारधाराः क्षिप्यतां यत्र कुत्र मतिदिदमधना भृरिमाराश्च हाराः । 
दह्यन्तां सव एते कमरदटयुताः करि च ह्] पुप्पमारास्तारा नाराचधारा विक्रिरति हदय 
मन्मथोऽयं हताशः ॥ ४१ ॥ श्रुला नामापि यस्य सफुटरनपुटकर नायतेऽद्ं समन्तादृषटर 
यस्याननेन्दुं मति वपुरिदं चन्द्रकान्तानुकारि । तम्मिन्नागत्य कण्टग्रहणसरममम्थायिनि 
माणनाथे मदा मानस्य चिन्ता मवति मम पुनवजमय्याः कदा नु ॥ ४६॥ 

मदनं रतयुक्तयः ॥ ददयमाश्रयस यदि मामकं उ्वटयपीत्थमनङ्ग तदति कम् । स्वय- 
मपि भषणदग्धनिनेन्धनः क मवितासि हतार हुताशवत् ॥ ४३॥ जटा नयं वेणीतकचक- 
दापो न गरं गले कस्तूरीयं रिरमि शरिटेखा न कुमुमम् । इयं भतिनाङ्ग मियविरहूजन्म। 
धवलिमा पृरागानिभ्रन््या कुमूमशर कि मां व्यभयसि ॥ ४४ ॥ पत्वं यान्तु वाणाः सम- 
यपरिणतस विदीर्णोऽसतु चापः क्ररः करृगहिवकतरं विशतु तव रथा मामवरत्वं ररर 
कि ते शापन मादटगयुवतिवधमहापातकिन्मीनकेतो शप्यः पाथोजयोनि; स ल रचितथान्पा- 
पिनो दीधमायुः ॥ ४९ ॥ 
> 3 1 त 0 । 

[्रपरम्. २ भस्म, #. पाण्डुरा. ५ रिवधान्या, ¢ 



[भ्र०६ वियोगिन्या विपरलापाः-नायिकां परति पमखीवचनम् । ४९९ 
चन्द्र प्रत्युक्तयः ॥ मतापयर चिरं चन्द्रं न तत्र प्रतिषिध्यम । निवारय करस्पदां राम- 

ट परग्रहः ॥ ४६ ॥ मुग्धस्य ते वद् विधूंतृद फि वदामि कि त्यक्तवानमि मवे पतितं 
रादाङ्कप् । अम्याद्रत्रिम्बगलितेन स॒धारमेन संधानमेति तव किन जरत्कवन्धः ॥ ४७ ॥ 
7वतरहमहप्माममरामङ्गखवामपि हतक हिमांशो मा सणश क्रीड्यापि | इह हि तव 
“7: ऊप्रपाडा भजन्तं द्रनरटम्रणादीकाण्डमुग्धा मयाः ॥ ४८ ॥ 

रोदिणा प्रत्युक्तिः ॥ मो रोरिणि त्वमसि रात्रिचरस्य माया एनं निवारय पक्षि सि 
द़नवारम । जालान्तरेण मम मदमनि संनिविष्टः श्रोणीतःं म्पडाति कि कृष एषः। ४९॥ 

नायिकां प्रति सखीवचनम् । 
तियोगवद्विकुण्डेऽस्मनददये ते व्रियोगिनि । मियसङ्गमुवयिव क्ताहारम्तपस्यति 

॥ ^ ॥ पाण्डु क्षाम वदन हृद्यं सरस तवालप च वपुः । आविदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं 
माख ददन्तः ॥ २ ॥ रमि परतिविरहहुताशः किमिति प्रकामं न याति नैयनोदैः । क्ण 
कारणं नितम्निनि मृश्चपि नयनोदके तु प्प् ॥ ३ ॥ महमा हृदये निधाय चेतो नयना- 
दरीन्द्रियमुद्रणां त्रिधाय । अयि कण्टकरिताङ्गयष्टि सत्यं कथय ध्यायमि कि रहो निषण्णा 
॥ 8 ॥ महचरि शपथाः शते मदीया कद ॒विरहग्डपितां निजामवस्थाप् । सहचरि परि 
एच्छ मानुकेन्यानवदटिनीनटिनीनितुञ्शय्याः ॥ 4 ॥ नठिनीदटतालवीजनं समि तन्त्या 
विनिवारितं मया । तनुवलिविभूतिङङ्कया तिनिवायेः श्वपितानिटः कथम् ॥ ६ ॥ अयं 
विपाको वदे कम्य यूनः कल्याणि कल्याणपरम्पराणाम् । यदक्षिकोणखकवदच्छधारा हारा- 
वेतारो गुणमन्तरेण ॥ ७ ॥ वामस्तदेव वपुषो वल्यं तदेव हस्तस्य मैव नघनम्यच 
रत्नकाद्वी । वाचाटमभङ्पुमगे सुरभौ ममस्तमद्यायिकं मवति ते सखि ररि निदानम् 
॥ ८ ॥ उत्पादयत्यलमिदं सनप्तो विषादं मीदत्सरोरुहनिमं वदनं तदीयम् । ज्ना- 
त्वा निदानमहमत्र समानदुःखा प्रणिरपि प्रियतम भवितुं समीहे ॥ ९ ॥ 
भनुदिनमप्रिकं ते कम्पते कायव्छी रिव रिव नयनान्तं नाश्रुधारा नहाति । कथय क- 
धय कोऽयं यच्छते कोमराङ्धि लयजति न परिणद्धं पाण्डिमानं कपाटः ॥ १० ॥ तवि 
टृटितमतिपुरेोप्यमानन्दशोकमभवमवसरजन्ती तृष्णयेोत्तानदीषौ । स्नपयति दयेशं न्नद- 
निप्यन्दिनी ते धवटबहटमुग्धा दुखकुस्येव दृष्टिः ॥ ११ ॥ अपिकरतलतस्पं कसितम्बा- 
पटीटापरिमिलननिमीरत्पाण्डिमा गण्डपाटी । सुतनु कथय करस्य तयञ्जयस्यज्ञमैव 
स्मरनरपतिटीत्थोवराज्याभिपेकम् ॥ १२ ॥ अलमरवल्िः ्मार्हूकटीरनः ध 
णममिमसेहजालटेरनिमेपपराञ्जखेः । हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्विरिवेकषणेः कथय 9 

१ मक्तस्यत्त आहारो येन; (पक्षे) मक्तानां मौक्तिकानां हारः पयुरिरहो वियोग एव हुताशोऽभिः. 
३ नेचोदकैः. अश्नमिगिति यवत् 



४६० सुमापितरतरमाण्डागारम् । प्र०६| 

छती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विरोक्यते ॥ १३ ॥ मगिनि मदनः श्रमानप त्वया यदि 

दिघ्यते किमपि ममसि व्यग्रापरीति ब्रजामि निजाटयम् । यदपि मकररोऽधम्तात्पाप्पं करर 

च दरारामनं तदपि परितो टषटिदेया जनः सखि नागरः ॥ १४ ॥ गपायन्ती रह 

जनितं दुःखम्न गुरूणां कि त्वं मुग्धे नयनगलितं वाप्पपुरं रुणत्पि ¦ नक्तं नक्तं नयनम- 

निरेष आदीतस्ते शाम्योपान्तः कथयति दशामातपे योप्यमाणः ॥ १९ ॥ शोणं 

कोणो सखि नयनयोरुद्यतौ गोपनाय शाङ्कामेव स्फ़टयतितरां म्बेदविन्दभचारः ! अन्त 

रमाङ्रपरिकरारम्भकं कन्दमम्याः किचित्किनित्कथयति पूनः कापि दित्या मृखश्री 

॥ १६ ॥ मुक्ताहारं न च कुचगिरेः कङ्कणं तैव ॒टम्नात्कर्णात्छर्णाभरणमपि वा नीतवा- 
चैव तावत् । आहो स्वप्रे बकुटकरुमुमं भूषणं मंदधानः कोऽयं चारो द्दयमहरत्तनिवि तन्न 
प्रतीमः ॥ १७ ॥ सायं दाम्रथनसमये चय्रया कणप म्या मन्दन्मितम॒भगया मादरं 

मृच्यमानः । धन्यः कोऽयं कमटनयने यत्कथा्यां पृरम्नादङकल्यमरं निजमपि मुहुः मृचि. 

विद्धं न वेत्सि ॥१८॥ म॒खं प्राण्डुच्छायं नयनयुगलं बाप्पतरटं तनः क्षामक्षामा ग- 
तमविङ्ादुं प्रैयेविगमः । दियं मुक्त्वा मुदे कथयति न मे मागवचनान्यवम्था येनेयं तव 
मखि मुहूर्तेन पतिता ॥ १९ ॥ पक्ष्माग्रमथिताश्रचिन्दुनिकरेमृक्ताफटस्पभिभिः कृष्या 

हरहामहारि हदये हारावरीमृषणम् । वाटे ब्रावमृणाटनाचवय्यारकारकान्ते करे वरि 
न्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोऽयं त्वया म्यते ॥ २० ॥ आसन्नामवनम्न्य कपरल- 
तामेकेन पप्पोञ्ज्वलां सव्यं निःसहया नितम्बफ्के कृत्वा कराम्भोखहम् । आमीरन्न- 
यनान्तवान्तमचिलं ष्यम्य निन्यम्य वा कम्येदं दमो प्रतिदिनं दानं चया म्म 

यते ॥ २१ ॥ उज्नृम्भाननमुलमत्ुचतःं रोटद्रम्ूरतं म्वेदाम्मःनपिताङ्गयषटिविगल. 
रीर सरोमाञ्चया । धन्यः कोऽपि युवाम यम्य वदने व्यापारिताः मातं मृगये दुभ 
महान्धिफेनपटटमर्याः कटाक्षच्छ्यः ॥ २२ ॥ म्पे दोटतिकां निधायन करतो द्वारी. 

परोधस्त्वया च्यम नो सुदती गतामि रमपात्तम्योत्तरीयांशुके । काेऽम्मिन्कुमुमाकरे 
दिगुणितपरेमोत्सवे रागिणां गच्छन्नयत णव मृद हदये मृक्तम्त्वया वमः ॥ २३६ ॥ 

विश्रान्तो दिवसस्तदीमयमर्त्यम्ताचलस्यांरुमान्प॑मतयङ्करितान्धकारपररेयम्बाटका द्यौर- 

भूत् । एट्यन्तवि्वा वेदमनः दरिमुषि दारस्थटीतोरणम्तम्भाटभ्नितत्राहव्छि स्दिती रवि 
त्वं पथः पर्यपि ॥ २४ ॥ आहारे विरतिः समय्रविषयम्रामे निवृतिः परा नासामे नयनं 
यदेतदपरं यचेकतानं मनः । मौनं चेदमिदं च रान्यमसिटं यद्धिश्वमामाति ते त्रया 
मनि योगिनी किमपि माःकिवा व्रियोगिन्यपि॥ २९ ॥ यत्ताटीदल्पाकपाण्ड वदनं 
यदिन नत्रयासद्भाखतक्रचपङ्कनवनाः श्वासाः म्रसपान्त च । गरं ऋध्यतु वतेते 
यदिन त् नन्कोऽपि चित्ते युवा बिग्िक्त्वां खड् पांमुखेरनप्तमीगोकरेऽपि यच्िहवः 
॥ ९६ ॥ क्षामं गात्रमतीव पाण्डु वदनं छिष्टा कपोलस्य कोऽपौ चेतमि कीति तव 



[भ्र०६ नायिकां प्रति सखीक्चनम् दूतीं परति स्वावस्थाकथनम् | ४९१ 

युवा लोकैकमान्याकुतिः । लक्त्वा फिचिदपत्रपां कथय मे विन्नापि कित्वं वृथा घोरः 
पशरो यदि त्वमबला वक्ष्यामि नातः प्रम् ॥ २७ ॥ चिन्ताभिः स्तिमितं मनः करतरे 

ना कपोटस्थटी प्रत्यषक्षणदेशपाण्डुवदनं श्वामेकविल्नोऽधरः । अम्भः शीकरपद्चिनी- 
रिसलयेनीपिति तापः हमं कोऽम्याः प्रा्थितदठेमोऽम्ति प्रहत दीनां दशामीदशीम् ॥२८॥ 
टावण्यद्रविणव्ययो न गणितः करो महाननितः स्वच्छन्दं चरतो मनम्य हदये चिन्ता- 
यरो निर्मितः | एषापि म्वगुणानुरूपरमणामावाद्राकी हता कोऽथश्रेतमि वेधमा वि- 
निहितस्तन्वीमिमां तन्वता ॥ २९ ॥ जानीमस्तव गौरि चेतमि चिरं शंभुः ममृञ्नुम्भते 
तापो नेत्रतनूनपादिव तनौ तीव्रः समुन्मीटति । अक्ष्णोरखमिषेण गच्छति बहिग॑द्ातर- 
डावदिः पाण्डिमनः कपटेन नन्द्रकचिकराकान्तिः ममुन्मीरति ॥३०॥ न प्रीतिः पवने 

रतनिन रमने प्रेमा न पङ्करुहे न स्नेहः कुमुमे म॒खं न शायने यत्नो नवा जीवने । चन्द्र 

नेव चमत्छ्रनि्गमरे मोरो न मौनव्रते तेने नेन रियांस्नपम्तरुणिमा गम्भे तत्रेदं ददा 
| ३१ ॥ मातः कं हृदये निधाय सचिरं रोमाधिताङ्गी मृहमम्भा मन्थरतारकां मुटायि- 
तापाङ्गां दधाना दशम । मुप्रेवारिखितेव शुन्यददया देखावदोपीमवस्यातद्रोहिणि कि 
दिया कथय मे गृढो निहनिति स्मरः ॥ ३२९ ॥ खवाप्ताम्ने रति सूचयन्तयविरताः मंताप- 
वाधां परं विद्यस्तत्र न कारणं वयमिति स्वान्तेऽपिचिन्तामरः । फिवा वमनिपीटिता तव 
तनवह्छी निकामं म्रिये पृष्पादप्यतिकोमदा मटििनतां याता म्रणाद्ी यथा ॥ ३३ ॥ 

दूती प्रति स्वावरस्थाक्थनम् | 

अद्विसंवीक्षणं चक्षरदिपंमीटनं मनः । अद्िमंस्परेनः पाणिरद्य मे कि करिप्यति 

॥ १ ॥ हन्त कान्तमपि तं दिटक्षते मानम मम न साधु यत्पते | इन्दुरिन्दुमुषि मन्दमा- 
सतश्चन्दनं च वितनोति वेदनाम् ॥ २ ॥ तुप्यन्तुमे दिद्रमवाप्य शत्रवः करोत् मे शाम्ति 
भरं गृदेश्वरः । मणिम्तु वक्षोरुहमध्यमृपणं ममास्तु सौन्दयनिकेतनं प्रियः ॥ ६ ॥ 
कालो मधुः कुपित एष च पुप्पभन्वा धीरा वहन्ति रतिविदहगाः समीराः । केटीवनीय- 

मपि वश्चल्वुजमश्जररे पतिः कथय कि करणीयमद्य ॥ ४॥ कान्तः टदतान्तचरितः 
कुटिला तदम्बा वजोपमानि वचनानि च दुजेनानाम् | प्रत्यङ्गमन्तरतनाः प्रहरन्ति बाणाः 

प्राणाः पुनः समि बहिन सदु प्रयान्ति ॥ ९ ॥ अकम्मादे कस्मिन्पथि सराणि मामु वन- 

तं व्रजन्त्या दृष्टो यो नवजधरदयामकतनुः । म दग्भङ्गया फ़ वाक्रुरुत् नहि जाने तत् 

इदं मनो मे व्यालोटं कचन गृहर्ले न क्नो॥६॥ गनत प्रमातन्पे प्रणयत्रहुमाने 

विगलिते निवृत्ते मदति प्रणयिनि जने गच्छति पुरः । तदस्ेष्योत्मेक्ष्य प्रियमवि गता 

स्तांश्च दिवपात्न जाने को हेतुदरति रतथा यत्र द्यम् ॥७॥ खामी कुप्यति कृ 
् ~ ~~ ~~ ण ० क न न~ ~ -- = - 

+ --~-- = न~~ ~ क त भ म ज 

१ उदापीनस्येयथः. २ दीना 



१९२ मुभाषितर्रभाण्डागारम् । ०६ 

प्यनां परिजना निन्दन्तु मामन्यवर्कि तावत्मथतामयं तु नगति पौरो ममोपद्रवः। आ- 
शम्यं पुनरेतदेव यदिदं च्ुशचिरं वेतां येनेदं परिचीयते मरि गः मोन्द्यपारं वपुः 
॥ ८ ॥ निःस्नेहः पतिरज्धिता करुणया श्वश्ररनखं दथा वाख्राणहदयं भिनत्ति कलहो- 
ताराः पुनर्यातरः । नित्यं निन्दति नेव नन्दति कदाप्येषा ननन्दापि तन्मतः कं दारणं 
व्रनामि तरुणी दीनाहमेकाकिनी ॥ ९॥ कि स्वपः ज्रिमु जागरः किमथवा रात्रिः 
करिमामीदिनं मोहावसम्थितया मयान किमपि स्नातं क्रिमेतत्रति । यन्नामश्रवणादनन्तर- 
मिदं व्रत्तं तमेव मियं चेतो दुरममप्यपाम्तप्कलन्यापारमाकाङ्कति ॥ १० ॥ 

नायकं भ्रति दुतीपरपणम् । 
भपृजितैवास्नु गिरीन्द्रकन्या कि पक्षपातेन मनोभवम्य । द्यन्ति दूती मरमोक्तिदषा 

दामः पतिः पादतले वधूनाम् ॥ १॥ न च मेऽवगच्छति यथा ठघरुतां करूणां यथा च 

कुरुते म मयि । निपुणं तथैनमवगम्ये वदैरमिदृति काचिदिति संदिदिवरे ॥२॥ ननु मरि 
रोति मटज्ञोदितया त्रपया न फिचन किलामिद्धे | निनि मन्दमनिशं निरिपैः डि. 

नं दारीरमशरीरशरेः ॥ ३ ॥ दिशि दिशि परिहासरगृदगर्माः पिशुनगिरो गुरुगजनं च 
ताक । सहचरि हृदये निवेदनीयं भवदनुरोधवशादयं विपाकः ॥ ४ ॥ व्रथा गाथाशटेकैर- 
लमटमलीकां मम रुजं कदाचिदूर्तोऽपौ कविवचनमितयाकटयति । इदं पार्थे त्य प्रहि 
परिययरान्ननचयश्ववद्रप्पोत्पीउम्थगितलिपि तारङ्कय॒गद्म् ॥ 4 ॥ वाच्यं म्म महनरि 
मवदूरिविश्केपवहो सनेहैरिदधे मम वपुरिदं कामहोता जुहोति । प्राणानम्मै तद्विटमनितां 
दक्षिणां दातुमीहे तत्रदेशो मवतु मवतां यखमेषामधी्चः ॥ ६ ॥ जीवामीति वियोगिनी 
यदि दिमवेदत्रैव वृत्ताः कथा अद्य शवोऽथ मरिप्यतीति मरणे कालाल्यः फ छतः । आगन्- 
व्यमिहेति संमति से सभावनानिप्फटा भ्रातः संमति याहि नास्त टिखितं तद्रूहि यत्त क्षमम् 
॥ ७ ॥ उङ्कयापि समतीवचः समुचितामृद्वय ठजामटं भित्वा भीतिभरं निरस्य च निजं 
मोमाग्पगवं मनाग् । आन्ञां केवटमेव मन्मथगुेरादाय नूनं मया त्वं निःोषतिलापिवर्मगण- 
नानूर्माणः संण्तः ॥ ८ ॥ दृति त्वं तरुणी युवा स॒ चपः द्यामाम्तमोमिर्दिशः मदेशः 
म रहस्य एव विपिने केतकावाप्रकः । मूयोभूय इमे वपन्तमरुतश्चेतो नयन्न्यथा गच्छ 
सेमममागमाय निपुणे रक्षन्तु ते देवताः ॥ ९ ॥ 

नायकस्याग्रे दुत्युक्तयः 
भग तत्कथारम्भे कणकण्डुतिरारप्ता । उज्जम्भवदनाम्भोना भिनच्यङ्गानि साङ्न। 

॥ १ ॥ चयि दष्टे कुरङ्ग्या: संमते मदनम्यथा । यथा ह्युदयमाजीन्दौ ग्टानिः कुमृदसंहतेः 
॥ २ ॥ विरे तव तन्वङ्धी कथं क्षपयतु क्षपाम् । दारुणव्यवपरायस्य पूरस्ते भणितेन करिम् 



> ड त्यु | ३ [भ०६९ नायकस्यामर दृत्युक्तयः | ४९२ 

॥ \ ॥ सता मन्दर तव विरहे सुतनुरियन्मात्रलोचना पदि । एतावतीमवस्थां याता दिवते- 
रिथन्मात्रैः॥ ४ ॥ तव विरहे विधुवदना मदनाधिक का न सीदन्ति) मीदपि विरह 
यन्या; साधु तपस्याफटं तस्याः ॥ 4 ॥ प्राणेश तव विरहिणी हिमकरकिरणेषु हम्यमिटि- 
तेपु । संतापनिःसहाङ्खी मुञ्चति निचयं चकोराणाम् ॥ ६ ॥ अनयनपथे पियं न व्यथा 
यथाद्य एव दुःमरपि । म्हानैव कवं निरि तपनशिला वापर ज्वलति ॥ ७ ॥ रा 
म्थेव रक्ता रागं गुञ्चव न तु मखे वहति । वचनपटोस्तव रागः केवरमाम्ये हाकम्येव ॥ ८ ॥ 
न मवर्णोन च रूपं न मस्करिया नव सा प्रकृतिः | बाया वदिरहापदि जातापभ्रंशभाव- 
१॥९॥ मा विरहदहनदूना मृता मृल्लापि जीवति वराकी । सारीव कितव मवतानुकृलि- 
ता पातितकषेण ॥ १० ॥ गायति गीते शंसति वशे वादयति सा विपद्ीषु | पाठयति पञर- 
शुके तव संदेशाक्षरं रामा ॥{ १॥ तव विरहमस्रहमाना सा तु प्राणानिमृक्तवतीं । कितु तथावि- 

भमङ्ं न सुलभमिति तेन मुखन्ति॥ १ ९॥ अभिनवनटिनींकिपटयम्रणाखवल्यारि दवदहनरारिः। 
मुभग कुरङ्कटश्चोऽस्या विधिवश्चतस्वहियोगपविपाते ॥ १६॥ विरहे विस्तारितर ननौ ननि- 
तन्दुचन्दनद्यपे । विसिनीव माघमासे विना हताशेन सा दग्धा ॥ १४॥ या दक्षिणा तम 
म्यामदक्षिणी दक्षिणम्तदितरम्याम् । नद्यिरिव मध्यसंस्थो न वेट्योः पदटशमाचरपि 
॥ ?५ ॥ अनुरागवर्तिना तव विरहेणोग्रेण मा गृहीताङ्गी | त्रिपुररिपुणेव गौरी वरतनूरधाव- 
रिषटटव ॥ १६९ ॥ अगाणितगुणन सुन्दर छवा चारित्रमप्युदापीनम् । भवतानन्यगतिः मा 

विहितावर्तेन तरणिरि ॥ १७ ॥ कितव प्रपिता मा मवता मन्दाक्षमन्दमचारा । बहुदा- 
यरपि संप्रति पादकसारीव नायाति ॥ १८ ॥ सुका प्रपृष्ट मन्द का हन्त मास 
चचा ! चयि गतवति ददयदो जीवनद।तापि जीवनं हरति ॥ ६६ ॥ कुदाटं त्या जिति 
वशं ध्च्छामि जीवतीत्युक्तम् 1 पुनरपि तदव कथयसि परता नू कथयामि या शमिति 

॥ २० ॥ उद्धूयेत नतभ्रूः प्मनिपातोद्रवैः पवनं: । दि निनिमेषमम्या विरहवयस्या पि 

लोकते वदनम् ॥ २१ ॥ तयि दृष्ट एव तस्या निवातं मना मनामिवञ्वाटतप | नाट 

हि हिमांशोविकमति कुमुदं कुमुद्धत्याः ॥ २६ ॥ तव विरह हरिणाक्षी नरीध्य नरमा 

दटिताम् । हन्त नितान्तमिदानीमाः कि हतनस्पितेरथवा ॥ ६ ॥ म्मरदारदाता्तूरय 

भणामि सख्याः कृते किमपि । क्षणमिह विश्राम्य मख निदयद्यस्य क्रि व्रदार््यथत्रा 
॥ ५2 ॥ तव विरहे मटयमसुदूवानटः रशरिद्वोऽपि साप्माण्ः | दृदयमरतमाप 

भिन्ते नदिनीदलमपि निदाघरविरस्याः ॥ ५4 ॥ व्यजनं व्यजनं नलं जट वनमाग। 

व्रनमार् दृतयपि । अवरोधग्रृहेपु सूप्रुवां कुररीणामिव कातरा ध्वान ॥ ६६ ॥ मम 

रूपकीतिमहरदूवि यम्तदनुप्रव्रष्टद्दमेयमिति । तयि मत्सरादधिव निरस्तदयः सुनरा 

क्षिणोति खट तां मदनः ॥ २७ ॥ तव सा कथामु परिव्रयति श्रवण यदङ्गुलिमुखेन 

महः । घनतां ध्रवं नयति तेन मवहणपृगपूरितमतृप्ततया ॥ ६८ ॥ उपताप्यमानमननरू 



४६९ पुमाषितरबभाण्डागायय् । प्र०६। 

प्णिमभिः श्वशषितैः मितेतरसरोजटदाः । द्रवतां .न नेतुमधरं क्षमते नवनागवलिदलराग- 
रपरः ॥ २९ ॥ दधति स्फुटं रतिपतेरिषवः रिततां यदुत्पट्पलाटटराः । हदयं निर- 
नतरवृहत्कटिनस्तनमण्डटावरणमप्यमिदन् ॥ ६० ॥ कुमुमादपि स्मितदशः मुतरां 
मुकुमारमङ्गमिति नापरथा । अनिशं निनेरकरुणः करुणं कुसुमेषुरुत्तपति यद्विशिखः 
॥३१॥ विपतां निपेवितमपक्रियया समयेति समिति सतयमद । अग्रतखतोऽपि 
विरहाद्रवतो यदम् दहन्ति हिमरस्मिरुचः ॥ ३२ ॥ उदितं प्रियां मा सहादमिति श्रद- 
धीयत प्रियतमेन वचः 1 विदितेङ्िते हि पुर एव जने प्रपदीरिताः खट् लगन्ति गिरः 
॥ २६ ॥ त्वं विनिजितमनोभवरूपः मा च मुन्दरं मवत्यनुरक्ता } पमि्यगपदेव दैम्तां 
तापयत्यनुरायादिव कामः ॥ ३४ ॥ क्षणमपि विरहः परा न सेहे नयननिमीटनिन्नया 
यया ते । श्वसिति कथमप्र रप्रालशाखां चिरविरहेण विरोक्य पुषपिताम्राम् ॥ ६५ ॥ 

से दयितमिहानयेति सा मां प्रहितवती कृपमेषणाभितप्ता । हदयमह्धया न नाम पर्ष 
भवदुपकण्ठमुपागतं विवद् ॥ ६६ ॥ चिरमपि कटितान्यपारयन््या परिगदितं परिशप्यता 
मुखेन । गतघ्रुण गमितानि सत्मखीनां नयनय॒गैः सममाद्रतां मनांपि ॥ ३७ ॥ अचकमत 
मपछ्छवां धरित्री मदुपरि विरहय्य पुष्पशय्याम् । भशमरतिमवाप्य तत्र चास्यास्तव 
मुखरातमुपतुमङ्कमिच्छा ॥ २८ ॥ हारावरोपा ननु कण्डनाटा चन्नामदोषा रपरना तदीया । 
दविण्यरोपा तनुमात्रयष्टिस्द्धयानशेषं परमं तदायुः ॥ ६९ ॥ तस्या महाविरहवद्िशि- 
सकिटापतत्त स्थितोऽस्ति हृदये सततं म्रियायाः । प्राटयमीकरसमे हदि मा क्रपाटो वाला 
ण वत्तात नव खनु चदीयं ॥ ४० ॥ अद्धानि म इहतु कान्तवियोगवदिः संरक्चतां प्रिय 
तमा हद् वततयः । टृतयाराया शदिमुखी गन्दश्रुरिन्दधारामिरुप्णममिपिश्ति हत्दरराम् 
॥ 2६५ ॥ मकतकरुमभूवि मा हायनाोपधानव्यारकतं सभग कृण्डटिनं न वद । ततकण्टटव्रत्- 
नचन्दनगन्धदुृन्यस्तत्रव निश्चटमुवापर चिराय सऽपि ॥ ४२ ॥ राकाप्रधाकरवरेननिनी- 
दश्च नाहारहारप्नमारमरः किमतः | कवा मयन हरिचन्दनपङ्मकम तां तिना म्रग- 
रः परतापशचान्तः ॥ ४६ ॥ तामन्ननीयति कलाम् विदोकयन्ती तां यण्वती कवटयी- 

यात कणप्रम् । चां पमिमाविघुमृखौ ददि भावयन्ती वक्षोनिष्टीननवनीलमणीकराति 
| ६४ ॥ आव्रटपरिवाहेरशरृणः सारणीनां म्परदहनरिखाप्णश्वासपेरश्च तम्याः | सभग 
यत छराद्धयाः स्पधयान्योन्यममिः क्रियत दरव परोभः पङ्किला पान च ॥ ४९ ॥ म्पर- 
दवथूनामत्ते गृदमुच्चतुमम्याः मुभग त्त्र कथायां मरस्तुतायां सीभिः । मवति विततो 
दम्तपानस्तनाञ्रा नतवटयितवराह नुम्मितंः साङ्गमङ्गः ॥ ४६ ॥ विपृट्पटकपारिः म्फातमीक्ता 
गमन्तनानतजा इमकाकुव्याकरद व्याहरन्ती । तव कितव विषायामन्दकदपेचिन्तारसनलनिधिमया 
पानल्रा मृगाक्ता ॥ ४५ ॥ अङ्गऽनङ्गज्वरहुतवहश्चक्षपि ध्यानम॒द्रा कण्ट जीवः करक्रिस- 

र्यं दोश कपोटः । अंते वणी कुचपरिपररे चन्दनं वानि मौनं तम्या सव स्थितमपि 
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नतुत्ांविनाक्रापि चतः॥ ४८ ॥ कि ष्ट्टेन द्रुततरमितो गम्यतां मरा प्रियाते दृष्टा 
मार्गे दिवसमविं मास्मेका मयैवम् । पान्थ पान्थे त्रमिति रभमोद्रीवमाटोकयन्ती दृष्टे 
ष्टे न भवति मवानित्युदश्रुषेटन्ती ॥ ४९ ॥ चित्रोत्कीणीदपि तिषधराद्रीतिमाजो 
निशायां कि नु ब्ूमस्वदभिस्तरणे साहसं नाथ तस्याः । ध्वान्ते यान्त्या यदतिनिभृतं बालया 
मपरकाङ्ां ताप्तात्पाणि पथि फणिफणारत्नरोधी व्यधायि ॥ ९० ॥ यावद्यावद्रवति कल्या 
पृणकामः शशाङ्कस्तावत्तावदयुतिमयवपुः क्षीयते मा मृगाक्षी । मन्ये धाता घटयति विद 
सारमादाय तस्यास्तस्माद्यावन्न मवति सखे पूणिमा तावदेहि ॥ ९१ ॥ हस्ताम्भोजे वदन- 
मटकानायतान्वाहुमृे दवारि स्वैरं नयनमधरे तजेनीं संनिधाय । दीर्ेच्छपं विरतविषया- 
दमुतकण्ठितोष्णं मुग्धाक्षी लां हदि विदधती बाप्पमाविप्करोति ॥ ९२ ॥ आद्यः कोपस्त- 
दनु मदनस्वद्धियोगस्तृतीयः शान्त्यै दूतीवचनमपरः पञ्चमः रीतमानुः । इत्थं बाडा नि- 
रवि परं त्वां फलं प्राथयन्ती हा हा पञ्चज्वलनमधुना पेते योगिनीव ॥ ९३ ॥ धातुः 
हिल्पातिङयनिकषस्थानमेषा मृगाक्षी रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपादः स्मरस्य । जातं देा- 
त्पटशमनयोः संगतं यत्तदेतच्छ्भरस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम् ॥ ५४ ॥ अग्रध्वनेमू- 
त्रितदिशः श्रेणयस्तोयदानां धारा्रधरणिवटयं सवतः वयन्ति | तेन स्नेहं वहति वि- 
पु मत्मरखी युक्तमेतचं निःहो यदपि तदिद् नाथ मे व्रिस्मयाय ॥ ९९ ॥ प्रादुभृते नवज- 
धरे त्वत्पथंद्रष्कामाः प्राणाः पङ्करहदट्ट शः कण्ठदेशं प्रयान्ति । अन्यत्किं वा तव मुत्रं 
्र्मुड़ीय गन्तु वक्षः पक्षं स॒नति बिपिनीपछवम्य च्छटेन | ९६ ॥ गृहीतं ताम्बर परिजनवचो- 
भिः कथमपि स्मरलन्तःरन्या सुभग तव मूर्ति प्रतिदिनम् । तथैवास्ते हम्तः कटलितफणिवह्टी- 
किसट्यस्तयैवापरीत्तस्याः ऋमुकफटफारीपरिचितम् ॥ ९७ ॥ गल्लेका मृच्छ मवति 
पुनरन्या यदनयोः किंमप्यापीन्मध्ये सुमग॒सकटायामपि निरि । छिवन््याम्तत्तस्याः 
कुपुमशरटेखं तव कते समाप स्वस्तीति प्रथमपदमागोऽपि न गतः ॥ ९८ ॥ ससीमिक्षां 
याचे बत नतरिरास्वामिदमहं न चेदमिति प्रीतिः कुरु तदपि कारुण्यकणिकाम् । अवम्था 
सा तस्याः सुरृतमयमस्यां किमपरं प्रमोहो विश्रामस्त्वमथ मरणं वा प्रततिः ॥ ९९ ॥ 

विमुश्न्त्या प्राणांश्चिरविरहदुःखासहनया तथा संदिष्टं ते कटिनह्दयापश्चिममिदम् । 

अपल्यं बाेका मम विधिहतायाः सटिल्दा तथा नेयं सेव्या प्यमनरचये दीयत इति 
| ६० ॥ न हारं नाहारं कलयति विहारं विषमिव स्मरन्ती मा रामा मुमग मवतश्चागम- 

दिनम्} परं क्षीणा दीना परमसुखहीना मुत्रदना कृहपक्षग्टोक्चपटनयनाङ्गीरृतगतिः॥ ६ १॥ 
क्षणं म॒च्छोमेति भ्रमति परितोऽथ क्षणमपि क्षणं प्रेति स्तम्मं निरवधि भवद्धयाननिरता । 

क्षणं स्वरे बाला तव मुमग योगं च टमभते क्षणे तजः शंमोनयननमथ ध्यायति यमप 

॥ ९६२ ॥ कमुमशयनेऽप्यङ्ग ताम्यतयनद्गविवनेनं वद नपवनैः स्यामच्छायो बभूव सखीजनः । 

हदयनिहितः शीतो लेपरछमीति रवे करोत्यहह कठिनावम्था तम्थास्त्वयैवमुपेक्ष्यते ॥ ६६॥ 
५९ 
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विरहविषमः कामः कामं तनुं कुरते तनु दिवस्गणनादक्षश्चायं, म्यपेतगृणोपमः । 

तमपि वगो मानन्याधेविचिन्तय नाथ हे रिसख्यमृदु्ीव्येवं कर्थं, ममदाजनः 
॥ ६४ ॥ मृगरिशुटशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते दहनपतिता दृष्टा मूिमया न हि 

वेधवी । इति त॒ विदितं नारूपः स रोकटशां मुधा तव शतया शिल्ोत्कर्षो विधेविषटिः 

प्यते ॥ ६९ ॥ मृह््यननवीजनैः सरपचन्दनापेननैः सरोनदल्वेषटनेरपि न चते मुन्दरी । 

तथापि तव नामनि भ्रियप्रखीमिरविदिते निवेदयति जीवितं श्रवणीमत्नि रोमोद्मः॥ ६६॥ 
गेहादङ्कणमङ्गणादपि वहितीह्याच ्थ्वीतटं तामार्ति यदि वेत्ति मैव सुमुखी कि चान्यदाचक््म- 
हे । पय॑ङ्ेऽपि तवाङ्गसङ्गसुभगेः स्वेदाम्मां निक्षरेधोरामण्डपतामनीयत तया तस्मिन्स्दत्या 
मुहुः ॥ ६७ ॥ दष्ट चन्द्रमसि मदृनतमपि व्योमाङ्गणस्थेयति स्ूम॑न्निमेलतेजस्ि त्वयि गते 
द्रं निजप्रेयपि । श्वाः कैरवकोरकीयति मुं तम्याः सरोजीयति क्षीरोदीयति मन्मथो मृग- 
दरो टक्चन्द्रकान्तीयति ॥ ६८ ॥ आवासो विपिनायते प्रियप्रखीमाटापि जालायते तापो 
निश्वसितेन दावदहनञ्वााकराटायने । सापि त्वदधिरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथं क- 
्दर्पोऽपि यमायते विरचयञ्छादृटविक्रीडितप् ॥ ६९ ॥ अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु छृतं तापः 
ससीप्वाहितो दैन्यं न्यस्तमरोषतः परिनने चिन्ता गुरुम्योऽर्षिता । अद्य श्वः किट नि. 
ठति व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते विश्रव्धो मव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥७०॥ 
त्चिन्तापरिकिस्ितं सुभग सा संभाव्य रोमािता शुन्यािद्गनपंचलद्रुनयुगेनात्मानमाचिङ्ग- 

ति। कि चान्यद्धिरहव्यथाम्श्मनीं सुं्ाप्य मृच्छ चिरातमत्युनीवति कणेमृलपठितैस्वन्ना- 
मगन्त्राकषरैः ॥ ७१ ॥ नीरागा मृगलज्छरने मुखमपि खं नक्षत दर्पणे त्रस्ता कोकिव्कृजि- 
तादपि गिरं नान्मद्रयल्ात्मनः । चित्रं दुःपहदाहदायिनि धृतदेषापि पृप्पायुधे स्रा वाटा 

मुमगं परति मरतिषदं प्रमाधिकं पुप्यति ॥ ७२ ॥ उन्मीटन्ति नसे्नीहि वहति क्षौमाज- 

ठेनात्रृणु क्रीडाकाननमाविदरान्ति वल्यक्राणैः समूत्राप्रय । इत्थं वज्जुल्दक्षिणानिर्कुहृकण्टेषु 

साङ्केतिकन्याहाराः सुभग वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥ ७३ ॥ वर्षनित स्तनयि- 
तवो न सरटे धारा गे वतेते गजन्त प्रतिकृटवादिनिन ते द्वारि स्थिता दन्तिनः । इत्येवं 
गमितो घनव्यतिकरः सा राजपुत्री पनवोतो वाति कदम्बपुप्पमुरभौ केन प्रतारिप्यते ॥७४॥ 
म॑प्रापतेऽवधिवासरे क्षणमनु चद्वत्मवातायनं वारंवारमृषैल्य निष्प तया निश्चित्य किचि. 
चिरम् । संमलमेव निवेद्य कषिकूररीः साखं सीभिः रिशोमाधन्याः सह कारकेण 
करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥ ७९ ॥ नायं मृञ्चति सुभ्रुवामपि तनुत्यागे वियोग 
जवरपतेनाहं विहिताियदपो च्छामि चं वद् । तानवं कुम परटीरमृदकं यद्वन्धमिरद- 
यत स्याद्नेव परत्र तलिमुितज्वादावटीदुःसहम् ॥ ७६ ॥ श्वाप्नानमुञति भृते विति 
चन्मागमाटकते दीव रादिति निक्षिपल्यविरतं क्षामां भूनवह्छरीम् । कि च प्राणप्तमा न 
काङ्कितवती स्केऽपि ते संगमं निद्रां वाञ्छति न प्रयच्छति पुनर्ो विधिस्तामपि ॥७५७॥ 
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कोदण्ड विरिखो मनोनिवसतिः कामस्य तस्या अपि. म्रुव्वी नयनां मनपि ते वास 
समृन्मीटति । इत्थं साम्यविधौ तयोः प्रभवति खामिस्तथा ज्नि्यतां तन्वाना तनतां करमाद 
तनुतां नैषा यथा गच्छति ॥ ७८ ॥ शोकोत्पत्तिरशोकतः सुमनसो यदमनस्योदयो वैरस्यं 
च रपारतो विकर्ता तावत्कलानां निधेः । कि चान्यन्नल्दो मवल्यनल्दौ निर्णीतमुन्नीयते 
वामः केवलमेक एव न मवानस्यामरोषं जगत् ॥ ७९ ॥ नेष्यं कटकण्ठकोमलगिरां पूर्णस्य 
दी तदुतेसिति्मत्वं बत दक्षिणस्य मरुतो दाकषिण्यहानिश्च ताम् । स्मतेव्याकतिमेव कलैमबां 
संनाहमातन्वते तद्धिघ्रः क्रियते तृणादिचरनात्रूतेस्त्वदाप्निप्रमः ॥ ८० ॥ या चन्द्रस्य कल- 
ङ्न जनयति स्मेराननेन त्रपां वाचा मन्दिरिकीरसन्दरगिरो या सवदा निन्दति | निश्वा- 
सेन तिरस्करोति कमलमोदानिितान्यानिटान्ा तेरेव रहस्या विरहिता कांनिदश्ां नीय- 
ते ॥ ८१ ॥ चन्द्रं चन्दनकदमेन ठिखितं संमा्टि द्टाषरा कामः पृष्पशरः किटेति मम- 
नो्व्ग लुनीते च यत् । वन्यं निन्दति यच्च मन्मथमपरो मङ्क्त्वाग्रहस्ताङ्गरी तत्कामं सुभग 
त्वया वरतनुर्वातूरतां रम्मिता ॥ ८९ ॥ तापोऽम्भः मसृतिपचः मचयवान्वाप्पः प्रणाखो- 
चितः श्वाप्नाः कम्पितदीपवतिकलिकाः पाण्डित्नि मग्रं वपुः । की चान्यत्कथयामि रात्रिम- 
खिलां त्वन्मागवातायने दस्तच्छ्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवेतते ॥ ८३ ॥ बिभ्राणा 
हृदये त्वया विनिहितं प्रेमामिधानं नवं शल्यं यद्धिदधाति सा विधुसिता माधो तदाक्ण्यता- 
मू । रेते शुप्यति तम्यति प्रलपति प्नम्टायति मेहति भ्राम्यत्यु्छुठति रमणर्यति गल्त्यु- 
नमच्छैति श्रुयति ॥ ८४ ॥ कार्यं चेत्रतिपत्कला दिमरुचः स्थृटेव नेत्पाण्डिमा रीना 
एव प्रणालिका यदि पनाप्पः कियानम्बुधिः । संतापो यदि शीतलो हतवहस्तस्याः किय- 
ण्यतं कि तु तवतसपृतिमात्रमेव शरणं खवण्यदोषं वपुः ॥ ८९ ॥ ौधादुद्धिजते यजल्यु- 
पवनं दि प्रमामन्दवीं द्वारात्रस्यति चित्रकेटिप्दमो वेषं विपं मन्यते । आस्ते केवटम- 
ठिजिनीकिपटयप्रम्ताररय्यातटे संकल्पोपनमखदाृतिरसायत्तेन चित्तेन मा ॥ ८६ ॥ मा 
न स्ञाति न चानुदिम्पति नवा केदोषु धत्ते स्रजं न क्रौडामु मनो दधाति न 

सखीराटोकते चाष } कि त॒ न्यस्य मखाम्बनं करतले वाप्पायमाणेक्षणं निः्वापरम्टपिताधरं 
च शायने जागत ते चिन्तया ॥ ८७ ॥ सा रोमाञ्चति सत्करोति विद्पत्युत्कम्पते ता- 

म्यति ध्यायत्युद्धमति ममीटति पतत्युद्याति मृचत्यपि । एतावल्यतनुज्वरे वरतनूर्जविन्न कि 

ते रसात्स्वकवै्यपरतिम भरसीदसि यदि व्क्तोऽन्यथा हस्तकः ॥ ८८ ॥ कंदपैज्वरमंज्वरा- 

कुटतनोराश्चयमस्याध्चिरं चेतश्चन्दनचन्द्रमःकमटिनीचिन्तासु संताम्यति । कि तु क्षानि- 

वोन शीतटतनं ल्रमेवमेकं म्रियं ध्यायन्ती रहसि स्थिता कथमप्रौ क्षीणा क्षणं प्रा 

णिति ॥ ८९ ॥ अङ्गप्वाभरणं करोति बहुशः पत्रेऽपि संचारिणि माप्तं चां परिशङ्कते 

१ विरहविद्रया. २ गानि प्राप्रोति. ३ चति. ४ नैर्वत्यातिक्घयेन घरतप्राया भवति खेदा- 

तिश्चयादियथः. £ क्षीणा मरवा 



४६८ स॒माषित्तरतमाण्डागारम् । प्र५६] 

वितनुते शय्यां निरं ध्यायति । इत्याकस्पविकस्पतल्परचनासंकल्पटीलाशतव्यापरकतापि 
विना या वरतनुर्गेषा निशां नेप्यति ॥ ९० ॥ आछम्न्याङ्णवापिकापरिमरे नृतदरम 
मञ्जरीं सपेत्ा्दरपरागरम्पटरणद्ङ्गङ्नाशोमिनीम् । मन्ये खां तनुपत्तरीयशकटेनाच्छाद्य 
बाला स्फुरतकण्ठष्वाननिरोधकम्पितकुचश्वापोद्रमा रोदिति ॥ ९{ ॥ चित्राय त्वयि 
चिन्तिते स्परतिमवा सजीदतं स्वं भन्ति धतैमुपागतेऽङ्गलियुगे वाणा गृणे योजिताः । 
मारल्मे तव चित्रकर्मणि पनसतद्राणमिन्ना सती भित्ति द्रागवहम्ब्य पिहटपते मा तत्र 
चिन्रायते ॥ ९२ ॥ आदावजनपुजटिपतवपुपां श्वामानिरोहापितपरात्मषदिरहाननरेन च 
ततः संतापितानां दक्षम् । संप्रत्येव निपेकमश्रुप्यप्रा देवस्य चनोमुव। मद्छीनामिव पानः 
कर्म कुरुते कामं कुरङ्क्षणा ॥ ९६ ॥ जयौत्छवा म क्तिकदाम चन्दनरमः शीतांशुकान्त- 
द्रवः कपृरं कदली पम्रणाटवलयान्यम्भोजिनीपछवाः । अन्तमानसमास्वया प्रभवता तम्य): 

सपुलिङ्गोत्करव्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न वृमहे ॥ ९४ ॥ पाणिर्नीरक्कङ्कणः 
म्तनतटी निप्कम्पमानांशुका दष्टिनिश्चटतारका सममवन्निम्ताण्डवं कुण्डलम् । कथ्चित्रापि- 
तया समं कृशतनो्मेदो मवन्नो यदि च्नामस्मरणेन कोऽपि पलकारम्भः समुनृम्भते॥ ९५॥ 
दत्तोऽस्याः प्रणयस्चयैव भवता चेयं चिरं राता दैवादद्य किल त्वमेव क्रतवानस्या नवं 
विप्रियम् । मन्युदुःसह एष यात्युपशमं नो सान्ववदैः स्फुटं हे निखिरा वियुक्तकण्ठक- 
रुणं तावत्परली रोदितु ॥ ९६ ॥ चर डारत्नमपांनिधियदि भवेचेत्कुन्तटं गण्डकी कातरेरी 
यदि कङ्कणं यदि पूनर्रवेयकं गौतमी । मुक्ता खक्सुरनिस्नगा यदि यदि स्यान्मेखहय नरमद। 

न 

कोयं यदि कौरिकी छदातनोस्तापस्तदाप्येति वा ॥ ९७ ॥ 

नायकं प्रति नायिकासदशः। 

अदृष्टे दशेनोत्वण्ठा दृष्टे विश्कषभीरुता । नादे न न दृष्टेन मवता विद्यते सु- 
खम् ॥ १ ॥ आरीमिः सह मापितं करिमपि तद्रत्मापि संवीक्षितं पतेपुः कुमुमेरपूमि कथम- 

प्याधाय चित्ते मनाक् । तेनापि प्रिय चेत्तथा मयि छृपाकापण्यमाटम्बमे प्राणेश मवे 
तदत्र निवि तत्मातिकूस्यं विधेः ॥ २ ॥ निलयं व्रह्म यथा स्मरन्ति मनया हंसा यथा 
मान सानन्दाः स्फुटदाहटकौदनयृतां ध्यायनि रेवां गजाः । युपमदरनलाट्प्ताः मतिदिनं 
युपमान्स्मरामा वयं घन्यः कौऽपि म वासरोऽत्र भविता यत्रावयोः संगमः ॥ ३ ॥ इन्दं 
करविणीव कोकपटदटीवाम्मोजिनीवान्धवं मेध्रं चातकमण्डटीव मधुपश्रेणीव पुप्पाकरम् । 
माकन्दं पिकसुन्दरीव तरुणी मराणेश्वरं प्रापितं चेतोवृत्तिरियं मम मियससे तां दरष्टमुत्क- 
ण्ठते ॥ ६ ॥ 



[भ०६ नायिकां मति संदेशमेषणम्-नायिकां भति नायकर्ंदेरः । ४९९ 

| नायिकां प्रति संदेशमेषणम् । 
देवात्पस्येजगति विचर्निच्छया मलियां नेदाश्वास्यादौ तदनु कथये्मामङीनामव- 

स्थाम् । आशातन्तुनं च कथयतालन्तमच्छरेदनीयः माणत्राणं कथमपि करोलायताक्षया; प 
एकः ॥ १ ॥ 

नायिकां प्रति नायकसंदेशः । 
तं दूरमपि गच्छन्ती दयं न हासि मे । द्िनावप्ताने द्रयिव पुरो मलं वनस्पतेः 

॥ १ ॥ स्मतभ्याऽहं चया कानेन स्मरिप्याम्यहं तव । स्मरणं चत्तो भर्मम्तचेतो 
भवता हतम् ॥ २ ॥ तया मम॒ समेतस्य कल्पा अपि ममाप्तमाः | भवता व्िप्रयुक्तम्य 
कंस्पकस्पः क्षणोऽपि मे ॥ \॥ यतः मृति त कान्तं मखमारोकरितं मया। कामः 
कामं ममाङ्गानि व्यथयत्यमितः हारः ॥ ४ ॥ तपति तनुगात्रि मदनस्ामनिरां मां पुनर्द- 
ह्येव । गटपयति यथा शशाद नतथा हि कुमृदध्ती दिवमः ॥ ९4॥ किमकारि 
मन्दमतिना रतिपतिना कामतन्त्रनिपुणेन । स्यृतासि हरिणनयन हन्त ददि स्रहतन्तुना न 
तनौ ॥ ६ ॥ रृप्णा ते कन्हतिरम्ब॒ननयने तत्राधरः शाणः । चं सुरतरङ्गिणी कथम- 
भितस्तापी न ते वियोगः म्यात् ॥ ७ ॥ द्रं मृक्ताटतया त्रिमभितया विप्रहोम्यमानो मे। 
हंस इव दरिताशो मानसजन्मा त्रया नीतः ॥ ८ ॥ ज्िग्धमाट्प मुरूक्षमव वा वत्क- 
थेव ससि मे रमायनम् । शीतटं सटिलमुप्णमेव वा पक्क हि दामयेदमंशयमप् ॥ ९ ॥ 
सवपरऽपि देवि रमत न मया विना तं खापे चया विरहितो प्रतवद्रवाभि । दूरीकृतामि 
विधिदुरुल्ितेम्तभापि जीवल्यवेहि मन ईत्यसवा दृरन्ताः ॥ १० ॥ वल्गत्कुचानि वटनाप्त- 
हमध्यमानि कण्ठोदयत्कटसरतानि गत्कचानि । आखखादिताधरदन्यरपेक्षणानि तान्येव 

तन्वि सुरतानि तव स्मरामि ॥ ११॥ अद्यापि सुन्दरि तत्राननचन्द्रनिम्बं बन्दीरृताम्बुन- 
युगं परिचुम्ब्य चेतः । त्वत्स॑गमेद्रवसुखं तनुते तथापि वैरं करोति करुणाविकटो विवेकः 
॥ १२ ॥ त्वदीयमुखपङ्कनं यदि विभोरलं वातेया तवाधरमुषा यदा मवति प्रं मधा ना 
मुधा । तदङ्खपरिरम्भणं मण छतं मुधागाहनैस्वदीयदगनु्रहम्तदपि धिभ्िगेन्रं पदम्॥ १२॥ 
मवतु विदितं व्यर्थारापैरटं मिय गम्यतां तनुरपि न ते दोपाऽस्माकं विधिस्तु परान्रुषः | 
तव यदि तथाभूतं मरेम मपन्नमिमां दशां मद्ृतितरटे का नः पीडा गत हतजीविते ॥१४॥ 
यदिन्दोक्ष्मीस्ते वदनकमले वाममकरोत्तमःस्तोमम्थेमा तव तरुणि घ्रम्मिहमभनन् । अम् 
प्राप्ना हारावलिमिपि च तारावलिरुचिः शारण्यायाः कम्ते मम रारणदानि परिभवः ॥ १९ ॥ 

भवत्या विशे गुरुहदयखदन तनुतां तनुनित्यं धत्त मदशमिति मत्तभगमने । इदं तावच्चित्रं 

कमलमुखि सरवैरवयवैः सुरूपा वं लोके नियतमसुरूपा भवसि नः ॥ १६ ॥ सुमध्य वागम- 

१ सायंकाठे. २ करोमटाईि. 



४७० सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०६] 

द्ेवेचनविधिमदङ्गीकुरु न वा स्मितज्योत्स्लाकान्तं कुरु वदनमतन्माय न वा । त्िलोकीमृधन्या 

यदि विविधपण्याभिकतया मया दृष्टासि दं तदिह सफ मेऽजनि जनुः ॥ १७ ॥ यदि 
प्राणा एव प्रणयपरिणाहः कथमयं विभिन्ना तेम्यश्चत्कथमियममेदव्ययपितिः । न भिन्ना 
नामिन्ना यदि मवि कि नाम तदसि त्वमकामि चं मे करवल्यदलश्रणिनयने ॥ १८ ॥ 
यदेकः कासारं रचयति तथा कूपमथवा तदाकाङ्कां दवा वितरतितरं श्र पतिरपि । मया तु 

तवदधेतोः कमटमुखि सान्द्राश्रुपटटिः कताः पारावारास्तदपि गणना ते न हदय ॥ १९ 
टतो विदयुतपज्स्फरितमपररुद्राययतु मामितः केकानेका हरतु दृदयं निदेयमिदम् । इतः 
कामो वामः प्रहरतु मुहुः पृद्धितशरो गताप्रि चं दूरं चपलनयने मराप्स्यमि कुतः ॥ २० ॥ 
दिमांशुश्चण्ठांशुनवज्धरो दावदहनः सरिद्रीचीवातः कुपितफणिनिःशवापपवनः । नवा 
मष्ट मी कुवयवनं कृन्तगहनं मम॒ त्वद्ि्पात्मुमुखि विपरीतं जगदिदम् ॥ २१॥ 
आम्तां तावद्ध चनरचनाभाजनल्वं विदूरे दूरे चास्तां तव तनुपरीरम्भप्रमावनापि। मृयो मयैः 

प्रणतिभिरहं कितु याचे विधेया स्मारं स्मारं सजनगणने कापि टेखा ममापि॥ २२॥ 
स्यामख्द्धं चकरितहरिणीपरेक्षणे दृष्टिपातं वक्रच्छायां शरिनि रिखिनां वहेमारेषु केशान् । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भविाप्तान्हन्तैकस्मिन्कचिदपि न ते चण्डि साद्श्यमस्ति 
॥ २६ ॥ त्ामारिल्य प्रणयकुपितां घातुरागेः रिटायामात्मानं ते चरणपतितं यावदि 
च्छामि कतुम् । असेस्तावनमुहुरुपनिौषष्ठिराटप्यते मे ऋूरस्तम्मिन्नपि न सहते प्ंगमं नौ 

छरतान्तः ॥ २४ ॥ मामाकाशप्रणिहितमुनं निदेयाश्चेषहेतोटन्धायास्ते कथमपि मया ख- 
भपदरानेषु । पदयन्तीनां न खलु बहुशो न स्थटीदेवतानां मृक्तास्यूटास्तरुक्रिसल्येलश्र- 
टेः पतन्ति ॥ २९ ॥ भिचा सद्यः किमट्यपुरन्देवदारुदूमाणां ये ततक्ीरशवतिमर- 
मयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । आदिद्धयन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्विवाताः पर्वं स्प््टं यदि 
किल भवेदद्मेभिस्तवेति ॥ २६ ॥ सक्िप्येत क्षण इव कथं दीधेयामा त्रियामा सवांव- 
स्ाखहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात् । इत्थं वचेतश्चटृटनयने दटमप्राथनं मे गादोप्मामिः 
ृतमदारणं वदहियोगव्यरथामिः ॥ २५७ ॥ कस्यार्याय व्यतिकरमिमं मुक्तदुःप्रो भवेयं को 
जानीते निमृतमुमयोरावयोः स्नहसारम् । जानाव्येकं शाराधरमुखि प्रमतच्चं मनो मे त्वमे- 
वेतचिरमनुगतं तत्मिये कि करोमि ॥ २८ ॥ व्द्रुपामरतपानदृरटटितया दृष्टया क 
विश्रम्यतां त्वद्याक्यश्रवणामियोगपरयोः श्रव्यं कृतः श्रोत्रयोः । एमिस्त्वत्परिम्भनिभ- 
ररपरङ्घः कथं स्थीयतां कष्टं लद्धिरहेण संप्रति वयं कषटामवस्थां गताः ॥ २९ ॥ यच- 
सत्रपमानक्रान्त मदद मग्रं तदिन्दीवरं मेषेरन्तरितः भिये तव मृवच्छायानुकारी शरी । 
येऽपि त्वदरमनानुकारियतयम्ते राजहा गतास्तत्पादरयविनोदमात्रमपि मे दैवेन न 
सभ्यते ॥ २० | गृदाटिद्धनगण्डनुम्बनकृचस्पशादिरीटायितं सवे विद्पृतमेव । विस्तृत- 

१ छादितः. 
॥ि 

"० ०-०> ~~~ 



[भ०६ नायिकां प्रति नायकपंदेशः-दतीं मति नायिकामश्नाः-दृत्युपहाप्मश्ाः । ४७१ 

वता बे खेभ्यो ,मयात् । संहापस्त्वधना सुदुधैटतमस्तत्रापि नातिव्यथा यचदर्शनम- 
प्यमृदमुलमं तेनेव दूये भृशम् ॥ ३१ ॥ धन्यस्तन्वि प्र एष पाण्डिमवर शम्बन्कपोटस्थं 
धन्यं तन्वि तदेव कारयैमिह यतलद्गमाटिद्गति । धन्योऽयं विरहानलस्तव मनो यस्या- 
त्तेः पदं दूरे हन्त तया तु पातकितया माट्रननः सीदति ॥३२॥ नक्लानंनन 
भाजनं न पठनं नान्यत्र भोख्यं श्तिनान्यस्रीजनपेवनं न॒ च कथानिद्राविटासोद्यमः। 
कितु तल्लं परिचिन्तयामि सततं ध्यानेन चेतःम्थितां खप्राोकनकामकेटिविधिना जीवामि 
कान्ते तव ॥ ३६ ॥ रात्रिः काट्युगोपमा मल्यजो गन्धानिलः किं विषं सोमः सूरय एृवा- 
मवन्मलयजादेषः स्फुटिङ्गोपमः । तिक्तः सुखरमीतवाद्यपर एत्पारावतारिध्वनिवैजस्याहतिरेव 
कणेयुगले विच्छेदतो मे तव ॥ ३४ ॥ चन्द्रो द्वादश भास्कराः समभवनरात्रियगानां शतं 
मिष्टं तिक्तरपरं विटेपनमहो दीप्तानो मे तव । विच्छेदान्मल्यानिलः प्रियतमे कि कालकूटः 
श्रुतौ गीतादिष्वनिरेव वजमदशोऽरण्यं विचित्रं ग्रहम् ॥ ३९ ॥ स्थानान्निैतय द्रं ् रन- 
ति मयि चिरं मुक्तकण्ठं रुदिता पश्चादुन्प्रज्य नेतरे प्रणतिमुपगता वेषमानाङ्गयष्टिः । कान्ते 
यन्मामवोचः मख्यवनघटाटोपनद्धान्धकारे काटे कापालिकोऽपि प्रवसति न ग्हात्तन्मना 
मे दुनोति ॥ ३६९ ॥ 

दूती प्रति नायिकराप्रभ्राः। 
उद्टापयन्त्या दयितस्य दूती वध्वा विमृषां च निवेशयन्त्या । प्रपरन्नता कापि मुखस्य 

जज्ञे वेषश्रिया मु मियवातेया नु ॥ १ ॥ अटमलमप्रणस्य तस्य नाम्ना पुनरपि मेव कथा 
गतः स काटः । कथय कथय वा तथापि दूति प्रतिवचनं द्विषतोऽपि माननीयम् ॥ \ ॥ 
कथय निपुणे कसििन्दष्टः कथं नु कियच्चिरं किमिव टिघितं कि तेनोक्तं कदा स दहं 
प्यति । इति वहुविधप्नमाटापप्रप्ितविस्तराः प्ियतमकथाः खल्पेऽप्य५ प्रयानि > 

नतम् ॥ > ॥ 

दृत्युपहासपश्नाः । 
पार्श्वाभ्यां सप्रहाराम्यामधंरे वरणखण्डिते । दति मङ्मयोभ्यामि न यम्या दतक्रमेणि 

॥ १ ॥ बहुनात्र किमुक्तेन दृति मत्कायपिद्धये । सखमांपरान्यपि दत्तानि वक्तव्येषु तु का 
कथा ॥२॥ कि तवं निगृहसे दृति स्तनो वक्रं च पाणिना । खण्डिता एव रोभन्ते शरा- 
धरपयोधराः ॥ ३ ॥ चं दृति निरगाः करं न तु पापीयो गृहम् । क्रिशुकाभरणं देह 
दस्यते कथमन्यथा ॥  ॥ दूति तया कृतमहो निषि मदर्तं न वादशी परहितप्रव- 
णास्ति छक । श्रान्तापि हन्त मृदलाङ्खि गता मदथं सिध्यन्ति कुत्र सुकृतानि विना श्रमेण 
॥ ९ ॥ रजन्यामन्यस्यां स॒रतपरिव्रत्तावनचितं मदीयं यद्वा कथमपि हनं तेन मुद्दा । 



४७२ मभाषितरतभाण्डागारम् । भ ०६। 

चया प्रल्यानीतं निनवसनदानासनरं कृतस्वाटम्दृती म्बहितशमनोपायनिपृणा ॥ ६ ॥ 

निःरोषच्यतचन्दनं स्तनतटं निर्मष्टरागोऽधय नेत्र दरमनजरने पुलकिता तन्वी तभयं तनुः । 

मिथ्यावादिनि दति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापी स्नातुमितो गतामि न पुनस्तस्याधम- 

स्यान्तिकम् ॥ ७ ॥ दृतीदं नयनोत्पलद्रयमहो तान्तं नितान्तं तव खदाम्भःक्राणकरा ल्ट 

टफलके मक्ताश्चियं विभ्रति । निवासाः प्रचुरीमवन्ति नितरा हा हन्त चन्द्रातप याताया- 

तवदाहथा मम छते श्रान्तामि कान्ताते ॥ ८ ॥ दति श्वाप्तविरोप एप क्रिमहो चण्डि 

चराधावनाद्धिभ्र्टाटकवहरी कथमहो तच्नाथपादापणात् । निपरष्टाधररागपदवरुचिस्व- 

त्कायैसनल्पनाद्वासम्तम्य किमङ्संगतमहो विश्वाप्रहेतोस्तव ॥ ९ ॥ श्वाः कि तरिता- 
गता पलकिता कस्मालमसादः कतः सस्ता वेण्यपि पादयानिपतनान्नीवीं गमादागमात् । 

खेदा मुखमातपेन गमितं क्षामा किमत्युक्तिमिटति म्बानप्तरोरुहाकतिधरम्योष्ठस्य कि 

वक्ष्यमि ॥ १० ॥ खिन्नं केन मृं दिवाकरकरेस्ते रागिणी टोचने रोपात्तट्टचनोत्यिताद्ि 

टुखिता नीटाट्का वायुना । भ्रष्टं कुङ्कममृक्तरीयकपणात्छान्तामि गल्यागतैयक्तं तत्सकट 

किमत्र वद हे दृति क्षतस्याधरे ॥ ११ ॥ सायं स्नानमुपापितं मलयजेनाङ्ग समालेपितं 
यातोऽस्ताचल्मौटिमम्बरमणिर्विश्रव्धमन्दा गतिः । आश्चर्य तत सरोकुमायमभितः छन्तामि 
येनाधना नेत्रहन्ह्ममीटनव्यतिकरं शक्रोमि तेनापितुम ॥ १२६ ॥ 

नायिकां परति नायकावस्थाकथनम् । 
पदक्व्दरीनहदयो रूपाटकारभावनानिपुणः । कविरिव सचिन्तमृद्रम्तरुणि तवार्थं परं 

समयवा ॥ १॥ परिहरति रति मति ठनीते म्बटतितरां परिवर्तते च भयः । इति तव वि 
पमा दशास्य दह् परभतवात त्रस्म किमत्र कृमः ॥ ^ ॥ वाक्ररात महः शवापान्नाश्ा परा 

मृहराक्षत प्रावात् महः कञ्जात्कस् महवह स्यात । रचद्ात महः शस्या पयाकृ्ट म॒- 

ह्रीक्षते मदनकद्नद्छान्तः कान्ते प्रियस्तव वतेते ॥ ३॥ सामां द्रक्ष्यति वर्षयति स्पर- 

कथां म्त्यद्गमाटिङ्गनः मीति यास्यति रंस्यते सखि समागल्येति चिन्ताकुटः । मागं॑पश्यति 
वेषते पुटकयल्यानन्दति स्विद्यति प्रतयुद्रच्छति मृच्छति स्थिरतमःपुञ्े निक्रजप्रियः ॥ ४ ॥ 
यवं यत्र समं लया रतिपतेरासादिताः सिद्धयस्तम्मिननेव निकुजञमन्मथमहानीर्थ पुनमाधवः । 
भ्यायंस्वामनिरां जपन्नपि तेवादापमन्त्रावटीमृयस्चत्कुचकरम्भनिर्भरपरीरम्भापरतं वाज्छति॥५॥ 

8 वि [र ज 

मूयास्तमनसमयवणनम् । 

मन्तरमरस्कारसपन्नाम्तन्वदोदन्वतीरपः । एतत्रयीमयं ज्योतिरादिलाय्यं निमजति ॥ १॥ 
तापनार्व तेजोमिदग्बनिव।णमचकाः । दिशा जाताः तीची तु समुदाचरति कमात् ॥ २॥ 

----~ "= = ०५० 

१ क्षालता तगौ रक्तिमा प्रस्य. २ अतिरम्. ३ अन्ननरहिते 



[०६ सूथास्तमनप्तमयवर्णनम् । ४७६ 

पुराणरस्मिजागेषु सवस्तेप्वस्तावलम्बनम् । निम्बमम्बुरुहां नेतुरम्बरादवदम्बते ॥ ३ ॥ वि- 

टोत्य संगमे रागं पश्चिमाया विवसलतः । कतं कप्णं मुखं माच्या वहि नारयो किनेप्यया 
॥ ४ ॥ करिप्यति कलानाथः कुतुकीकरमम्बरे । इति नि्वांपयामास् रविदीपं निशाङ्गना 

९ ॥ निरीयमानैरविहगेनिमीरद्विश्च पङ्कजैः । किकपन्द्या च माल्या गतोऽसतं ज्ञायते 

रविः ॥ ६ ॥ अस्तंगतवति परवितरि मतेरि मधुपं निवेदय कोशान्ते । कमदिन्योऽपि 
रमन्ते किमत्र चित्रं मृगाक्षीणाम् ॥ ७ ॥ छतोपकारं प्रियवन्धुम मा द्रा्ष्म हीनांशुमभः 
पतन्तम् । तीव मता नरिनीवधृमिनिमीचितान्यम्ब॒रुदेक्षणानि || ८ ॥ मान्ध्यरागरुमि- 

गारुणमारात्निःपपात रत्रिमण्डलमनरो । करूरकालकरवाटविृनं वासरस्य सहसैव शिरो मू 
॥९॥ नो रविनचतमा न तमीरो न दयुतिग्रहगणो नच प्रध्या । यादी प्रथमतः 
किल सूष्टस्ताटगेव मुवनं श्रियमृहे ॥ १० ॥ मानुभिम्बमिदमस्तगामि च मरोद्यतं कुमुदवब- 
नधुमण्डलम् । द्यते रतिपतेः प्रवापिनां क्राधरक्तमिव टांचनटयप् ॥ ११ ॥ स्थानमा- 
दिकमपास्य दन्तिनः प्रकीविरपमङ्गवापितम् । आत्रिभातचरणाय गृहते वारि वारिरुहब- 
दपटपदम् ॥ १२ ॥ परय पश्चिमदिगन्तटम्बिना निभितं कथमिदं विवभ्वता । दीषया 
प्रतिमया सरोम्भपतां तापनीयमिव सेतुबन्धनम् ॥ १३ ॥ उत्तरन्ति विनिकीयं प्रह्वं 

गादपङ्कमतिवाहितातपाः । दंष्ट्रिणो वनवराहयूथपा दष्टभङ्ञररिसाङ्ूरा इव ॥ १४ ॥ 
एष वृक्षशिखरे छृतास्पदो जातरूपरमगोरमण्डटः । हीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु 
पिबतीव बरिणः ॥ १५ ॥ पूर्वमागतिमिरमव्रत्तिमिन्यक्तपङ्कमिव नातमेकतः । खं हतात- 

पजं विवस्वता भाति किचिदिव दोषवत्सरः ॥ १६ ॥ आवदाद्िटजाङ्गणं मृगेमरसेक- 
सरसैश्च व्रक्षफैः | आश्रमाः प्रविहादग्यपरेनवो बिभ्रति श्रियमृदीरिताग्रयः ॥ १७ ॥ 
बद्धकोशयमपि तिष्ठति क्षणं साक्डेपविवरं कृरोशयप् । पटृपदाय वसति प्रहीप्यते प्रीति 

्ममिव दातुमन्तरम् ॥ १८॥ दूरटयपरिमियररिमना वारुणी रिगरुणेन भानुना । भाति कमर 

व्रतेव मण्डिता बन्धुजीवतिल्केन कन्यका ॥ १९. ॥ सान्ध्यमस्तमितरोपमातप रक्तदधगवमपरा 

जमति दिक् । संपरायवसुधा सशोणित मण्डटाग्रमिव तियेगुत्थितम् ॥ २० ॥ कोऽत्र 

ममिवटये ननान्मधा तापयन्सचिरमेति संपदम् । वेदयक्चिति दिनेन मानुमानास्रसाद् चर- 

माचटं ततः ॥ २१ ॥ मध्यमोपटनिभे टपसदृङवेकतश्रयतिमुपेयुपि भानां । दास्वाह प- 

खिित्तिविोखां हारयष्टिमिव वामरलकष्मीम् ॥ २२ ॥ अंशुपाणिभिरतीव ्रपामुः पद्मं 

मध भं रसयिता । क्षीबतामिव गतः क्षितिमेप्यंह्ाहितं वपुरुवाह पतङ्गः ॥ ९३ ॥ मुक्त 

मठरप्ररुभ्ितपषैः पिमे नमसि संमतपतान्द्रः । मामि मन्ति खो न विरेजे विन्ननिह्य 
इव रषिसमदः ॥ २४ ॥ कान्तदूत् हव कुहकमताम्राः सायमण्डनममि लरयन्यः । मादर् 

दद्रिरे वनिताभिः सौधजाटपतिता रविमासः ॥ २९ ॥ अग्रसानुषु नितान्तपिशङ्गमृरुहा- 

१ सूर. २ भर्म (प्क्ष) मयपम, > हः. ४ छिन्नम 
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मूदुकरेरवलम््य । अस्तरौरगहनं नु विवस्वानाविवेश जक्धि नु महीं नु ॥ २१ ॥ आकु 
लश्चटपतत्रिकुलानामार्वेरनुदितौषपरागः । आययावहरिदश्वविपाण्डुसतुर्यतां दिनमुखेन 
दिनान्तः ॥ २७ ॥ आस्थितः स्थगितवारिदपङ्कया संध्यया गगनपश्चिममागः । सोरमिवि- 
दरुमवितानविभासा रञ्जितस्य जर्धेः श्रियमृहे ॥ २८ ॥ प्राज्ञलावपि जने नतमूर्धं प्रेम 
तत्मवणचेतमि हित्वा । संध्ययानुविदधे विरमन्त्या चापेन सुननेतसत्री ॥ २९ ॥ अभि- 
तापसंपदमधोप्णरुचिर्मिनतेजप्तामसहमान इव । पयति प्रपित्सुरपराम्बुनिपररधिरोटुमम्तगिरि- 
मभ्यपतत् ॥ ३० ॥ गतया पुरः प्रतिगवक्षमुखं दधती रतेन भृशमृत्सुकताम् । मृहरन्तरा- 
लमुवमस्तमिरः सवितुश्च योपिदमिमीत दशा ॥ ६१ ॥ विर्ातपच्ररनृप्णवषुः परितो 
विपाण्डु दधदभ्रशिरः । अभवद्रतः परिणति रिधिलः परिमन्दपूर्यनयनो दिवसः ॥ ६२ ॥ 
अपराहशीतटतरेण शनेरनिटेन टोटितताङ्कख्ये । निटयाय श्ासिन वादयते इद्- 
राकुटाः सगकृलानि गिरः ॥ ३३ ॥ उपसंध्यमास्त तनु सानुमतः रिखरेषु ततक्षणमरीत- 
रुचः । करजाटमस्तसमयेऽपि सतामुचितं खट्चतरमेल पदम् ॥ ३४ ॥ नवकृङ्कमारुणप- 
योपरया स्वकरावसक्तरुचिराम्बरया । अतिसक्तिमेत्य वरुणस्य दिशा मुशमन्वरञ्यदतुषा- 
रकरः ॥ २५ ॥ गतवत्यराजत नपाकुमुमस्तवकदयुतो दिनकरेऽवनतिम् । बहटानुरागकुरु- 
विन्ददलम्रतिवद्धमध्यमिव दिग्बलयम् ॥ ३६ ॥ द्ुतशातकुम्भनिममंरुमतो वपुररधमग्रवपुषः 
पयि । रुरु विरि्िनसमिन्नबृहजगदण्डेकेकतरषण्डमिव ॥ ३७ ॥ अनुरागवन्तमपि 
ल्मोचनयोदधतं वपुः मुखमतापकरम् । निरकापथद्रवि्पेतवमूं त्रियदाटयादेपरदिगणिका 
॥ २८ ॥ अभितिरमरस्मि चिरमा विरमादवधानसिन्नमनिमेषतया । विगलन्मधुव्रतकुटाश्रु- 
जट न्यमिमीव्दठ्ननयनं निनी ॥ ३९ ॥ अविभाम्यतारकमद्टहिमदयुतिबिम्बमस्तमित- 
मानुनभः । अवसन्नतापमतमिस्ममादपदोपतेव विगुणस्य मणः ॥ ४० ॥ सनिधाकन्नि भरि 
मृशं विमलाः प्रोकमम्युपगते विविशुः । ज्वलनं विषः कथमिवेतरथा सुरमोऽन्यन- 
न्मनि सएव पतिः ॥ ४१॥ महद्विरोषेस्तमपराममिद्रतो मयेऽप्यपमृढमतिर्भमन्धितौ । 
प्रदीपवेपेण गृहे गृहे म्थितो विखण्ड देहं वहुमेव भास्करः ॥ ४२ ॥ अयमसौ गगनाङ्ग- 
णदौपकप्तरटकाटमूजंगरिखामणिः । क्षणविडम्बितवाडवविग्रहः पतति वारिनिधौ विधुरो 
रविः ॥ ४३ ॥ अमिभृय सतामवस्थिति जडजेषु मरतिपाद्य च भ्रियम् । जगतीपरितापक- 
कथं रधो नावपतेदसौ रविः ॥ ४४ ॥ परिपतति पयोनिधौ पतङ्गः सरपनिरुहामुदरष 
मत्तभृङ्ः । उपवनतरुकोटरे विरहगस्तरुणिजनेषु शनैः शनेरनङ्गः ॥ ४९ ॥ शुचिरिति प- 
रितः प्रभिद्धिमानि भरकटिततेजसि इये छशानौ । निजवसुनिकुरम्बमस्तवेलाग्यतिकर- 
व्निदधे परोजनन्धुः ॥ ४६ ॥ जगदिव बहुखातपाभितपतं जनयितुमय जराभिपेक. 

१ रीपिु्तम्; (पक्ष) रक्तिमयुक्तम्. २ बहिरनिष्कासयामात, ३ अपेतं गतं वमु द्रविणं तेजश्च यस्मात्. 
४ अपरदिगेव गणिका, ५ निजद्रव्यतमृम्, (पक्ष) किरणसमहम्. ६ स्थापयामाम, ७ सूयः, 
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शातम् । परेशतरविशातङगुम्भङम्भा प्रचरति पश्चिमवारिथि दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ पतति 
रविरपृवैवारिराशचो हदि पथिकस्य यथात्ममूर्हृताशः । मप्ररति चस्मां तम्सेहः मतिप- 
द्मद्य यथा मनोविमोहः ॥ ४८ ॥ अस्तावम्निरविविम्बतयोदयाद्विचडोनिमिषत्सकलच- 
नद्रतया च सायम् । संध्याप्रृत्तहरहस्तग्रहीतकांस्यताल्टयेव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मीः 
॥ ४९ ॥ यातोऽस्मि पदमनयने समयो ममेष सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । ग॑त्या- 
यनामयमितीव सरोरुहिण्या: ूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः कोति ॥ १० ॥ कृत्वा प्रवद 
कमटामखिलां त्रिोकीमम्भोनिपेविंशति गभ॑मपाविदानीम् । अन्तःम्पुप्रहरिनाभिप्तसेन- 
गोधकतूहटीव भगवानरविन्दबन्धुः ॥ ५१ ॥ पूर्वा क्षणक्रमनिरस्तसमस्तरागां हिता 
निजान्तिकमुपेल्य रवौ सरागे । आलोकतः प्नरमष्य धतपरसरादा जाता सरेण चरमा पर- 
मानुरक्ता ॥ ९२ ॥ स्णष्टोछपतक्किरणकेपरसृयविम्बविस्तीणर्कौणिकमथो दिर्वारबिन्दम् । 
श्िष्टाष्टदिग्दलकटापमुषावतारबद्धान्धकारमधुपावलि संचरकोच ॥ ९३ ॥ एथ गगनकषब- 
न्धस्कन्धचक्र किमेतक्किमु रुभिरकपाटं कीटकापालिकिस्य । कट्लमरितमन्तः किं न 
तीक्ष्याण्डखण्डं भजनयति वितकं सांध्यमकंस्य बिम्बम् ॥ ५४ ॥ अयमपि खरसोपित्कणं 
काषायमीषद्धिसृमरतिमिरोणाजनेरोपान्तमचिः । मद्कलकटविङ्कीकाकुनान्दीकरेम्यः क्षि- 
तिरुहरिखरेम्यो भानुमानुच्चिनोति ॥ ५९ ॥ गतवति दिननाथे पश्चिमक्षमाधरान्तं रिरि- 
रकरमयुैरनिभैरं दह्यमाना । परिहतमिलितारिः पान्थकान्तेव दीना सपदि कमछिनीयं 
हास्यहीना बमृव ॥ ९६ ॥ उदयगिरितटस्थः पद्धिनीर्बोधयिता म्रदतरकरिरणामर्ताः स्वयं 
चोपभुज्य । महिनमधुपसङ्गात्ताम संजातकोपः कृतरुधिरविरोचिर्मानरस्तं प्रयातः ॥ ५७ ॥ 
भयमपि पुरुदूतप्रयमीमृति पणः कटश इव म्रधांशः साधरुछाटपीति । मदनविजयया 
तराकारवित्ञापनाय स्फुरति जल्यिमध्ये ताप्रपात्रीव भानः ॥ ५८ ॥ सेरस्तं तेजः प्रम- 
दयति खदयातपग्टी मराठी मृका कटकटपरोलक्रपण्टी । इदं कपर द्रा चिरमप्त- 
हमाना कमाटन। ्रमदङ्गव्यानात्कवल्यति हालाहटमिव ॥ ५९ ॥ सैरन्प्रीकररृएटक कुण- 
सरद्धीरध्वानिःपंचरदूतीपूतरितपंधिविग्रहविषिः मोलछाप्रटीटाधरः । वारस्ी जनप्रञनमानश- 
यनः संनद्धपुप्पायुधः श्रीखण्डद्रवधोतसोधरिखरो रम्यः क्षणो वतेते ॥ ६० ॥ विश्पवु 
ठचक्रवाकमिभुनैरुत्पक्षमाक्रन्दितं कारण्यादिव मीरितामु नदिनीष्वस्तं च मित्रे गते । शोकनेव 
दिगङ्खनाभिरमितः स्यामायमानेमृसेर्निः्वापरानिटधृमवतय दृवोद्धीणाम्तमोराजयः ॥ ६१ ॥ 
नियोदापसरजीवपिण्डकरणि बिग्रत्कवोप्णैः केरमीजिषठं रविविम्बमम्बरतटादम्ताचलं नु- 
म्बति । फि च स्तोकतमःकलापकटनारयामायमानं मनाग्धूमर्यामपुराणचित्ररचनारूपं 
जगजायते ॥ ६२ ॥ संध्याताण्डवचण्डदण्डपरशुप्रारब्धमीममरमीवेगसरस्तकपद॑वामुकिफणा- 
१ विश्वासोत्पदनम्. २ कमलिन्याः. ३ वराटः. ४ दिवसरूपमरविन्दम्. ५ प्रकाञचामात्रन परस्परं मिलिताः. 
९ अरिरस्ककटेवरम्, ७ काट एव कापालिको भिक्षुः. < गण्डः. ५ वियोगकः, 
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माणिक्रयशङ्वहम् | मग्र पामि पश्चिमस्य जटघेमातेण्ड विम्बं तता ध्वान्तेभतगणे- 

रगाहि मृवनं मन्ये तदन्वेषिमिः ॥ ६३ ॥ पाश्रालयाम्बुधिदष्टपृषेवटवासदशनोत्कण्ठया 
धावद्रथ्यतरंगनिष्टरखर्षण्णेऽस्तरोटस्थटे । तस्मादच्चलितेन धातुरनप्ा टिष्ानुरक्ताङ्गको 

मन्दांशः प्रियदर्रनः खट् सहल्ांशुदरीददयते ॥ ९४ ॥ तद्रोदोऽन्तरमंततान्धतमसरं नि 
भिद्य तिग्मांशमिः संततं बङिसद्मगं छृतमतिमोनुनगाहेऽम्बुधिम् । अन्यत्संप्रति प्निपल्य 

वृणते टके तमोमण्टं कीं चैतस्य नयलहो परिभवं पाथोजिनी वछमाम् ॥ ६५ ॥ 

द्रगिन्द्रीमनुनुम््य सस्मितमुखीमामोदिनी पद्मिनीं तासो परिरम्भमम्रमपरिश्रान्तां च 
वारखियम् । संरक्तो हिममानुरद्य चरमां शिप्यलहो रागिणी कामीरोपटसत्पयोधरभरां 

कान्तां दिं वारुणीम् ॥ ६६ ॥ ध्माता माठतलानटैः कवलिता कण्टोत्थहालाहटेरारी- 
टाथ जयटवीवलयितैराश्षीविषाणां गणेः । कीणां भम्मभिराहताध्यिपटलर्विद्वा जटाम्रैरपि 
स्वीयामुर्स्नति माधुरीं हररिरोरत्नं किमिन्दोः कला ॥ ६७ ॥ आवापरोमुकपक्षिणः 
कलरुतं ऋमन्ति वृक्षाटयान्कान्तामाविवियोगमभीरूरपिक कऋन्दत्ययं कातरः । चक्रा 
मधुपाः सरोजगहनं धावन्त्युटृको मुदं॑धत्ते चारुणतां गतो रविरसावस्ताचलं चुम्बति 
॥ ६८ ॥ अध्वानं नैकचक्रः प्रमवति मुवनभ्रानतिदीधं विटङ्खय प्रातः प्रापु रथो मे पुन- 
रिति मनापि न्यस्तचिन्तातिमारः । संध्याकृष्टावरिष्टस्वकरपरिकरेः स्पषटहेमारपदङ्कि व्या- 
कृप्यावस्थितोऽस्तक्षितिमृति नयतीवेष दिकचक्रमकैः ॥ ६९ ॥ प्राचीमालम्बमाने घनति- 
मिरचये बान्धवे बन्धकीनां संप्राप्ते च प्रतीची शरशिकरनिकरे वैरिणि सैरिणीनाम् । 
अधेश्यामोपलाधेस्फटिकमिव दिशामन्तराटं विधत्ते काछिन्दीजहुकन्यामिल्दमलनरस्य- 
न्दसंदोहमेत्रीम् ॥ ७० ॥ संभ्यावध्यखश्ोणं तन॒दहनचिताङ्गारमन्दाकीनिम्बं तारा- 
नारास्थिकौणं विशद नरका ङ्गायमाणोज्ज्वदेन्दु । हप्यन्नक्तचरोवं घनतिमिरमहाधमधप्रान- 
कारं जातं टीटादमशानं जगदखिटमहो काटकापाटिकस्य ॥ ७१ ॥ गहं प्रोदढाङ्गनाभिः 
मुरतरतमनःसंमदोत्सारिताक्षं मुग्पामिः खस्तनेतरं रतिसमरभयं चिन्तयन्तीभिरेवम् । पान्था- 
नामङ्गनाभिः सपट्िटनयनं शन्यचित्ताभिस्चेः कष्टं दष्टोऽम्तरोटं भशमभनदयं मण्डट- 
श्रण्डरदमेः ॥ ७२ ॥ व्योम्नस्तापिच्छगृच्छावलिमिरिव तमोवहरीमिर्वयन्ते पर्यन्ता 
मान्तदच्या पयति वसुमती नृतते मलतीव । वादयासवेगविप्वगिततवटयितस्फीतधम्या- 
प्रकार प्रारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति निजं नीदिमानं वनेष ॥ ७३ ॥ 

चक्रवाकव्िस्थाख्यानम् । 

रतिकस्किटः काश्चदषां मन्मथमन्थरः । प्रस्य सम्र समाश्वस्ता काटम्बश्चम्बति मि- 

१ मध्याया कृश् उपसंहतास्तेभ्यो ऽवशिष्टो यः स्क्रराणां परिकरः समहस्तद्रपा स्पष्टा देमनि्मितानामरा- 
णा पाक्यास्मस्तत्. > दश्च चक्र मण्डलं, रथाङ्ग च 



(भर चक्रवाकावस्थाख्यानम्-ंध्यावेणनप् । ५७७ 

याम् ॥ { ॥ ष्टतामरमकमरत्यनाः करन्दतोविपरि्त्तकण्ठयाः । निघ्रयोः मरमि चक्र 
वाकयोरल्पमन्तरमनल्पतां गतम् ॥ ९ ॥ अतप तिमता सह् वध्वा ध्रामिनीविरहिणा 
विहगेन 1 सहिरे न किरणा हिमरदमेदुःखिते मनसि सममप्रहयम ॥ ३ ॥ गम्यतामपगते 
नयनानां टाहितायति सदठमरीचौ । आसमाद विरहय्य धरित्री चक्रवाकद्दयान्य- 
मितापः ॥ ४ ॥ ३च्छतां सह वधूभिरभेदं यामिनीिररिणां व्िहगानाम । आप्रेव 
मेथुनानि वियोगं लद्वयते न ख कारनियोगः ॥ ९ ॥ यच्छति प्रतिमं दयिताये 
वाचमन्तिकगतेऽपि शकुन्तो । नीयते स्म नतिमुज्छितदर्प पङ्कजं मुखमिवाम्बरुहिण्या 
॥ ६ ॥ आयाति याति पुनरेव जं मयाति प्रदमाङ्करं च विचिनोति धुनोति पक्षम् । 
उन्मत्तवद्धमति कूजति मुक्तकण्टः कान्तावियोगविधुरो निरि चक्रवाकः ॥७॥ एकर- 
नाक्ष्णा म्रविततरुषा वीक्षते टम्बमानं भानोिम्बं जटविवृलितिनापरेण खकान्तम् । 
अदर्छेदे दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी द्यौ संकीर्णो रचयति रमौ नतेकीव प्रगल्मा 
॥ ८ ॥ वापीतोयं तटरुहवनं पद्धिनीपत्रहय्या चन्द्रारोको विकचकरमुमामोद्यः 
समीरः । यत्रेतेऽपि प्रियविरहिणो दाहिनश्रक्रनाश्स्तत्रोपायः क टव मवतु प्राणमं 
धारणो यः ॥ ९॥ चक्राहो विरही हतोऽपि हृदये बाणेन न त्यक्तवान्मराणान्ाणप्तमा- 
समागमम॒खध्यनिकतानश्चिरम् । खां छायामवरोक्य वारिणि गल्द्रक्तामवेश्ष्य मियां प्रा: 
न्तसतद्रणवेदनापरिगतः कष्टं मृतः सांप्रतम् ॥ १० ॥ तीरात्तीरमृषैति रोति करुणं चिन्ता 
समाटम्बते किचिद्धयायति निश्चेन मनसा योगीव गुक्तेक्षणः । खां छायामतरौत्य कृजति 
पनः कान्तेति मुग्धः खगो धन्यास्त मुवि ये निदृत्तमनमरो विदुःखितान्कामिनः॥ ११॥ 

मित्रे ऋछापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति कन्दत्मु भ्रमरपु वीक्ष्य दयिताश्णिषठिं परः 

सारसम् । चक्रहिन वियोगिना निमटता नाछादिता नोज्छिता वक्र कवदमगेचव निहिता 

जीवस्य निर्गच्छतः ॥ १२॥ भञ्क्ला मोक्तु न मुङ्के कुटिटविपरखताकारिमिन्ोिनिकाः 
ताराकारास्तपातेः पिवति न पयत विमरपः पत्रस्स्थाः । उायामम्नारुहाणामलिकुटम- 
वलां वेति संध्याममध्यां कान्ताविश्छेपमीरुदिनमपि रजनी मन्यत चक्रवाकः ॥ १६ ॥ 

मैध्यावणनम् । 

उचेस्तरादम्बररेटमेदश्रयतो र्विररिकगण्डरोटः । तस्यव पातेन विचणितास्य मध्यार- 

जोराजिरिवोनिहीति ॥ १ ॥ विहिता्टिनेनतया दधती विकमत्कुमुम्भकृमुमारुणताम् । 

चिरमज्छतापि तनसैच्छदसौ न पित्रममूः प्रृतिमात्ममूवः ॥ २ ॥ अथ परा्दरमाध्यक्रिरणा- 

रुणितं हरिितिहति मिथुनं पततोः । एथगुत्पपात विरहातिद गद्ूदयस्तुतासरगनुटिप्तमिव 

॥ ३ ॥ नियः श्रियः सततमेतदिति प्रथितं यदेव जजन्म तया । दिवसात्ययात्तदपि मू 

महो चपटाजनं मति न चोद्यमदः ॥ ४ ॥ दिवसोऽनुमित्रमगमद्विलयं किमिहाम्यते बत 



४७८ मुमाषितरत्तमाण्डागारय् । म्र०६। 

मयावलया । सचिभर्तरस्य विरहाथिगमादिति सध्ययापि सपदि व्यगाम ॥ 4 ॥ मुग्वस्य 

मेटिषिजितस्मरल्ापयष्ेरातन्वती रुचिमतीव सुधाकरस्य । रागोदुरा स्फ रमुदधिततारकश्री 

मंध्यातरिरम्ति ननु कापि परतिवरव ॥ ६॥ 

रजनिवणनम् । 
उयोमपात्रमपि जैकपाणिना विस्फुटोडूकुसुमानि विभ्रती । अन्यपाणिकन्तिन्ुदपणा का- 

मिनी रननीयमागता ॥ १ ॥ तरपतिपुरुपराङ्कितप्रचारं परगरहटूषणनिश्चितैकवीरम् । घनति- 
मिरनिरुदसवभावा रजनिरिये जननीव संव्रृणोति ॥ ५ ॥ अम्तोदयानन्त्रिटम्विरषीन्दुति- 

म्रव्यानातक्षणं श्रवणयोनिहितारविन्दा । ताराच्छटेन कुमुमानि समुल्सिपन्ती मरध्येयमागत- 
वरती प्रमदेव काचित् ॥ ३॥ राशाङ्क संनद्धे भरत इव मंध्यायवनिकातिरो मृत्वा पृप्पाज्लि- 

मिव ॒विकीरयोुनिकरम् । कलं गायन्तीभिः कुमृदवनमङ्गीमिरधुना नभोरद्गं प्राप्ता विहरति 
निशाटामिकवप्रः ॥ ४ ॥ उन्पक्तामिरदिवसमधरना सवेतस्तामिरेव खच्छायामि्िचछित- 
मिव प्रेश्यते विश्वमेतत् । पय॑न्तेपु ज्वलति जलधौ रत्नपानौ च मध्ये चित्राङ्गीयं रमयति 
तमःस्तोमनीटा धरित्री ॥ ५ ॥ ज्योत्तरामस्मरचछुरणघवला विभ्रती तारकास्थीन्यन्तर्था- 
नव्यंसनरसिका रात्रिकापाटिकीयम् । दीपाद्रीपं भ्रमति दधती चन्द्रमद्राकपाठे न्यक्तं 
पिद्धाञ्जनपरिमटं टाज्छनस्य च्छेन ॥ ६ ॥ 

तमोवणेनम् । 
छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वपतीवाञ्जनं नमः | अमत्पुरुपमेवेव द्टिनिप्फलतां मता 

॥ १ ॥ अवित्तातविरोपस्य सवतेनापहारिणः । स्वामिनो निविकेकस्य तमसश्च करिमन्त- 
रम् ॥\॥ आपूरितमिदं रयामतमसंतमपरव्म । वह्माण्डमण्डटं भाति सकजनटक 
रण्डवत् ॥ ३ ॥ तनुटयरा इव ककुभः माव्य चरणनचारपात्रमिव । व्रियदपि चाधिकः 
द्रं मृटिगराह्यं तमः कुरुते ॥ ? ॥ अम्ब्रविपिनमिदानीं तिमिरराहोऽवगाहते जय्यः । 
रामपु यद्रस्य टग्रास्तारकजखविन्दवा मान्ति ॥ ५4॥ व्ररितमिवाजनपन्नेः परितमिव 
फ़रगमदक्षादैः । ततमिव तमाटतरुमभिदरृतमिव नीटांशुके भुवनम् ॥ ६ ॥ ओंपसातपमया- 
देपटीनं वास्नरच्छविविरामपटीयः । संनिपत्य शनक॑रिव निम्नादन्धकरारमृदवाप समानि 
॥ ७ ॥ एकतामिव गतस्य विवेकः कस्यचिन्न महतोऽप्युपटेमे । माखता निदधिरे मव- 
नानामात्मनीव पतितेन विरोषाः ॥ ८॥ रञ्जिता न विविधास्तस्रा नामितं न मगन 
स्थगितं नु । पूरिता नु विषमेषु धरित्री महता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ ९॥ रात्रिरागम- 
वनानि विकाम पङ्कनानि रहयन्ति विहाय । स्पषटतारकमियाय नमःश्री्स्तमिच्छति 

न ------- = 

१ अट्रटेपः. > कराते गोगिनी 



४ तमोवणेनम् | ४६ 
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निरापदि सवः ॥ १० ॥ नोध्वमीक्षणगतिनं चाप्यधो नाभितो न प्रतो न ष्ठत; । 
सोक एप तिमिरोतवेष्टितो गवाम टव विते निशि ॥ ११॥ शद्धमाविमवस्थितं चरं 
[क्रम जवगृणान्वितं च यन् । सवमेव तममा समीकृतं पिच्जहत्वममतां हतान्तरम् ॥ १२॥ 
पिद प्तं तामर् ममम्तदक्र ट्यरपहााव्धानभ बताच्चनाच | व्यरुनदरदगणो वटक्षरो- 

चिबहुविधफनसमृहतृच्यरूपः ॥ १३ ॥ पतिते पतङ्गमृगराजि निजपरतितरिम्बरोपित हवा- 
निधा । अथ नागयुथमटिनानि जगत्परितम्तमांमि परितिस्तरिरे ॥ १४ ॥ व्यसरन्न 

मूधगगुहान्तरतः पटलं बहिषदलपङ्सचि । दिवमावसानपटुनस्तमसो वहिरेल्य चापिकम- 
मक्त गृहाः ॥ १९ ॥ क्रिमटम्बताम्बरविदटयमधः करिमवधतोभ्यमवनीतरतः । विमार 
तियगथ दिग्भ्य इति मरचुरीभवन्न निरधारि नमः ॥ १६ ॥ स्थगिताम्बरतितितरे परि- 
तस्निमिरे जनस्य टरामन्धयति । दधिरे रमा ज्रनमपृषेमतः प्रियेदमवत्मं॒मुटशो ददट्शः 

॥ १७ ॥ अवधाय कार्यगुरुतामभवन्न भयाय सान्दरतममन्तमसम् । मुतनोः स्तनौ च 
दयितोपगमे तनुरोमराजिपथतेपथवे ॥ १८ ॥ ददशेऽपि मास्करस्चाद्विनयः म तमीं 
तमोभिरभिगम्य तताम् । युतिमय्रहीद्रहगणा टलवः प्रकरीमवन्ति मदिनाश्रयतः 
॥ १९. ॥ अनटेपनानि कुपुमान्यवदाः कृतमन्यवः पतिषु दीपरिग्वाः । स्मयेन तेन 
चिरसुत्तमनोभवतोधनं सममबोधिषत ॥ २० ॥ विवखतानायिपतव मिश्राः स्वगोर्म- 
हसखेण ममं जनानाम् । गावोऽपि नेत्रापरनामपेयाम्तेनेदमान्ध्यं खदु नान्धकारेः ॥ २१ ॥ 
चरमगिरिनिकु जमुप्णमानौ भगवति गच्छति विप्रयोगानिन्ना । मुकुलितनयनाम्बुना भरि 
वपुपि बभार तमांपि रोवगानि ॥ २९२९ ॥ कादमीरगेोरवपुपाममिारिकाणामावद्दरेवमः 
भितो मणिमज्नरीभिः । एतत्तमाखछ्दटनीलतमं तमिखं तत्मेमहेमनिकपोपरतां तनोति 

॥ २३ ॥ उदामदिग्दिरदचव्रल्कणप्रगण्डम्धरोचलदलिम्तवकारृतीनि । मीलन्नमांमि 

प्रगनामिसमानमांपि दिकन्दरेष विटसन्तितमां तमांपि ॥ २४ ॥ सिन्धोः मुधांशशक 
परिग्रह्य सध्याक्षमकरी निपतिताम्बरमृरुहाय । चचरपृटन चपदन तया वक्रता 

मिषेण पतिता उव पक्षखण्डाः ॥ २५ ॥ व्यप्ानिन इव विद्या स्लायत प्कज्रगरमिन इव 

पेदे दैन्यमायानि भ्रङ्गाः । कुमरपतिरिव लोकै पीढयत्यन्धकारौ धनमिव कपरणस्य 

वय्थतामेति चक्षः ॥ २६ ॥ हृदं नमसि भीपणम्रमदकुलकोराह्ेनिशाचरव्िकामिनी 
निवहदत्तनेत्रोत्सवम् । परिस्फुरति निभरप्रनुरपङ्कमयालमदराहकु टमासटम्रवदवन्धमन्ध 

तमः ॥ २७ ॥ प्रः प्वीमेव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशं करमात्क्रामन्नद्दरमपुरविभा- 
गांस्तिरयति । उपेतः पीनत्वं तदनु मुवनस्येक्षणपथं तमःपंत्ातीऽयं हरति हरकण्टदयुति- 

हरः ॥ २८ ॥ अमृम्मिच्रदयानद्रमकृहरनीरन्धरमरिते तमःखण्डे [पषण्र्तवहटकाचयत्त- 

घने । धतामद्यास्माकं कथमपि परोन्यम्तचरणं निमेपेऽप्युनमेपे नहि नहि विषो नय- 

१ तिगेदधति सति, > अन्धकार.  धवलटकान्तिः, * किणाः, ५ गच्छताम् 



४८० स॒माषितरतमाण्डागारम् । भ०९। 

नयोः ॥ २९ ॥ कको कलकण्ठिका कुवलयं कादम्बिनी कदमः कंसारिः कबरी ‰- 
पाणटतिका कस्तरिका कजटम् । काटिन्दी कपपष्टिका करिवर कामारिकण्टस्थली 

यस्यते करदा मवन्ति सखि तदन्दे विनिद्र तमः॥ ६० ॥ क भूमा परर्तिः स्फृरान्त 

करिणः कस्तरिकाया रतैः सिक्ताः कि निखिला दिशः किमसिटं व्याघ्रं मपीभिनभः। 

करि व्याप्तं भवनं परमस्तमपि च श्रीकण्ठकण्ठदिपा कालिन्दीनल्करानितभानि निबिडे 

जतिऽन्धकारेऽधूना ॥ ३१ ॥ सद्यः सान्द्रमपीतिलृ्तककुमः लिगन्द्रनीलद्रवन्यामी 

टन्नमपो निरन्नरमिलन्नीटीरसश्रयोतिनः । एते कोकिल्कायकाचिमहनो लृम्पनि वृत्ति 

दशोरतिद्रा रनपञ्मेनकसचो भीमाम्तमप्रक्रमाः ॥ ६२ ॥ चिन्वच्चोरचिकीपितानि प 

गरयद्धेताटगोष्टीमुखं तन्वानं रीवम्राधनोदतरमं निव्यानवीरात्मनाम । कुवत्कामदरशा- 

नुतत्तमनमां गुप्ताद्नामंगमं दप्यत्काकरिखकारकण्ठमटिनं ध्वान्तं ममुज्नृम्भते ॥ ६३ ॥ 
नाकदं नदशो न मृधरकृटं नाम्भोधयो न लितिन द्योनाम्बुधरा न तीत्रकरिरणो नेः 
न्दनं तारागणः । एतेः पटृपदकायकानिपटरीपाण्डिलयेतण्डिकिः कल्ठोदेस्तमपामपराभ- 
तमथ विश्वव्ययः कल्प्यते ॥ ३४ ॥ एतद्ययोमवनीवराहवटयं विभ्वेकवीरस्मरम्कन्धावा- 

रमदान्धमिन्युरशटे स्यामावधृकशिकम् । चुप्याज्ञनवस्तु व्रूकपदमां वरिश्छिष्टचक्राहय- 
म्तोमान्त्गतथृमकेतनमहाभूम्या तमस्तायेते ॥ ३५ ॥ स्वै भ्वान्तमिदं वदन्तु बहुधा 

सिद्धान्त एवं तु नः स्वाधारेषु करेषु पष्करमणेः खम्तेषु नृनं हानेः । अस्ताटम्बतयाम्ब- 
रण पतता ग्रस्ते समस्ते नगत्युन्मीरत्करकन्दलेरपि विधोस्तत्तावदत्तायैते ॥ ३६ ॥ विश्व 
चाक्ुपमस्तमम्ति हि तमःकेवल्यमो पाधिकमाच्यादिन्यवहारबी नवरहादि्यात्रमेव स्थितम् । 
गृह्यन्ते भयहेतवः पद्रमिरप्यक्षानतरेमति च ध्वान्तेनातिषनेन वस्तु वचा ज्ञातः सर 
णामुकः ॥ ३७ ॥ व्योमि प्राङ्गणमीश्नि सरांध्यकिरणं विस्ताय वेटाञ्रलं ध्वानः कार्मण- 
पामुमिश्च जगतां द्राड् मोहयित्वा टश । ताराशोक्तिकमौक्तिकानि विहगश्रेणीरवच्छ- 
दना जिनिकत्य च मायिकः स्मरनटो वक्राद्रहिवैषति ॥ ३८ ॥ उत्वातच्छिन्रमध्यास- 
णकेमलवनो व्योमकापारमध्यं मन्ये मत्तो निरीाष्टयवनमहिपो मङ्वविक्षनििमहः । त- 
त्कालोद्वि्यमानेः सह॒ तनुष्थुभिस्तारकाबुद्रदोवेस्तस्मदेवोजिहीते कट्पितभवनं भीषणो 
प्वान्तपङ्कः ॥ ३९ ॥ चूडारलैः स्फुरद्विविषधरविवराण्युञ्ज्वटानुञज्वटानि म्े्यने चक्र- 
वाकीमनस्ति निव्िहते मृयकान्तात्छशानुः । कि चामी शल्ययन्तसिमिरमभयतो नि. 
भमराहस्तमिस्ामंव्रह्ोविष्टमध्याकणनिकरपरिस्प्धिनो भानि दीपाः ॥ ४० ॥ 

~~ ~----- ~~~ --~--~-~~-------~----न~-* >~ 4 ~ --~ ~~ -------- ~~न. 
~-- -----------“ 

१ विपदः. ~ मेपपद्भिः. ३ केशपाशः. ४ खङ्गठतिका. ५ गजसमहः, ६ करप्रदाः, ७ कर्वव्यकर्माणि 
< प्रतमाधनतिधिः. 



[प्र०६ अभिपतारिकासंचारकथनम् । ४८१ 

अभिमारिकासंचारकथनम् । 
वा वर्षन्तु गज॑नत मु ञन्तशनिमेव वा । गणयन्ति न रीतोप्णं रमणाभिमखाः खिय 

॥ १ ॥ मछिकामाटमारिण्यः सवाद्गीणाद्रेचन्दनाः । कषोमैवतयो न नश्यन्ते अ्योत्न्ाया- 
मभिमारिकाः ॥ २ ॥ मदिकाचितम्मिह्याश्चारचन्दनचचिताः । अविभाव्य; सखं यानित 

न्दरिकाखमिसरारिकाः ॥ ३ ॥ गन वा वपे वा मे मुच वा हतक्ोऽशनि् । न 
दाक्या हि सियो रोद्धुं मस्थिता दयितं मति ॥ ४ ॥ प्राणेशशममिस्रन्ती पथि स्वटन्ती 
सुषिच्छिटे मृग्धा । अवलम्बनाय वारां धारासु करं प्रसारयति ॥ ९ ॥ अधियामिनि ग- 
जगामिनि कामिनि सौदामिनीव यं व्रनपि । जट्देनेव न जाने कति कति स्तानि तेन 
विहितानि ॥ ६ ॥ जटधर निटेनम्तं यन्मां दयितस्य वेदम गच्छन्तीम् । स्तनितेन 

भीपयिवा धाराहस्नैः परामृशसि ॥ ७ ॥ यद्दहस्याहतोमरंपा वदसि शक्र मौतमो- 
ऽस्मीति । तदन्ममापि दुःखं निरवेकष्य निवार्यतां जलदः ॥ ८ ॥ यदि गर्जति वारिधरो 
गर्जतु तन्नाम निष्टराः पुरुषाः । अयि व्िद्युतममदानां लमपि च दुःखं न जानामि ॥ ९ ॥ 
रमसादमिसरवमु्यतानां वनितानां सरसि वारिदो विवस्वान् । रजनी दिवपोऽन्धकारमर्नि- 
विपिनं वेदम विमागे एव मागेः ॥ १० ॥ चन्द्रोदये चन्दनमङ्गकेषु विहम्य विन्यस्य 

विनिर्गतायाः । मनो निहन्तुं मदनोऽपि बाणान्करेण कोन्दान्विभरांवभूत ॥ ११॥ 
स्फुरदुरसिजमारभङ्कराङ्गी किमटयकोमलकान्तिना पदेन । अथ कथय कथं सहेत गन्तुं यदि 
न निशाम मनोरथो रथः स्यात् ॥ १२ ॥ संचरनित मृगनामिच्चिता मेचकाम्बरृतावगुण्टनाः | 
मराणनाथममिसरतमृयताः सुभ्रुवस्तिमिरदेवता इव ॥ १३ ॥ क्र म्रस्थितापि करभोरु ने 
निक्षीये माणाथिपो वपति यत्र जनः प्रियो मे । एकाकिनी वद कर्थेन विभेपि बा नन्वस्ति 

्वितरारो मदनः सहायः ॥ १४ ॥ मन्दं निधेहि चरणो परिघेहि नीं वासः पिधेहि वर्याव- 

छिमश्चलेन । मा जल्प साहसिनि शारदचन्द्रकान्तदन्तांशावस्तव तमांसि समापयन्ति 

| १९ ॥ मदे निरन्तरपयोधरया मयेव कान्तः महाभिरमते यदि क्रि तवात्र । मांग 

नितेरिति महपिनिवारयन्ती मार्म॑रुणद्धि कुपितेव निशा सपती ॥ १६॥ उरमिनि 

हितस्तारो हारः ठता जघने घ्रने कटकटवती काञ्च पाद्। रणन्माणतृषरा । प्रियमभि - 

सरस्येवं मृग्य चमाहतदिण्डिमा यदि किमयिकत्राप्तो्कम्पं दिशः ममृरक्षति॥ १७ ॥ 

न जल्प दशनविषा भवति ते तमि्लक्षतिस्तरङ्खय दगव्लं मवतु तन गाढ तमः | जः 

पह सखि साध्वसं पथि जदीि निम्नत्नते स्मरं समदसिन्धुरं ममनिस्ह्य निगच्छनि 

॥ १८ ॥ वातोदधतमुखी मनष्टतिटका तोयाद्रीनांगुका मेनां ननदन भातह्या 

गता प्रियम्याटयप् । दार गच्छतं ट्या त्रातु दहाति वपांहता पादां न॒पुरकद्- 
(कीः 

ममरतिहतौ संशन्दयन्ती स्थिता ॥ १९ ॥ मुक्त मौक्तिकदाम हेमवल्यश्रणी समृत््ारिता 

१ दुकृलधारिण्यः २ निविदि. ३ अर्धरात्रे. ४ पूद्धिताः शग वरेन 

६१4 



४८२ पुमापितरत्रमाण्डागारम् । भ्र०६। 

वाप्तो नीलमुरीकृतं नियमितो मज्ञीरकोलाहटः । गच्छन्त्यास्तव सराहमं न सहते तन्वि 

पंगोपनं धम्मिछच्युतमलिकापरिमटपौढो निज्ञीथानिटः ॥ २० ॥ नाताः प्रामादपाटी- 
कनकवलमिकान्यस्तमाणिक्यदीपच्छायाविच्छदतच्छीटृतविरखतमा ये निशीथान्धकाराः | 
तेऽमी स्फारीक्रियन्ते म्रतिविरिखमितः कान्तपकेतधावदयामभरमृक्तनेत्रो पटतरट्तरत्तारक 
मेचक्षि्रा ॥ २१ ॥ उत्तमः केकिपिच्छरेमरकतवट्यः उयामटे दोःपकाण्डे हारः मन्द 
द्रनीटेपरगमदरनितो वक्रपत्रमपञ्चः । नीटान्नैः शेखरश्रीरसितवसनता चत्यभीकाभि- 
मारे संप्रलेणेक्षणानां तिमिरमरमखी वतेते वेषटीटा ॥ २२ ॥ मटयनरप्रविटिप्ततनवं 
नवहारतात्िमूपिताः सितततरदन्तपत्रकृतवक्ररुनो रनिरामरांगुकाः । दादामृति विततधा- 
श्नि भवटयति भरामविमान्यतां गताः प्रियवसतति प्रयासि पुखमेव निरम्तमियोऽभि- 
पमाण्किः ॥ २६ ॥ 

नक्षत्रोदयवणनम् । 
यनतरतिमिरघ्रुणोत्कर नग्मानामिव पतन्ति काष्ठानाम् । चिरमीमिरडमिः जिरणव्या- 

नेन नृणानि ॥ १ ॥ उद्वत किट शोलकेलिरभमखम्तानि प्रायोनिेरनर्पपणमोक्तिकाति 
दिविजखरीमिः समृत्कण्ठया । गां तत्र निमनितेन रविणा बहा दं रमिः प्रोति- 
पानि निप तानि गगने तारापशं दधुः ॥ २ ॥ 

चन्द्रोदयवणनम् । 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगचरृता॥ १॥ 

ुमुदप्वधिकं भान्ति पतिताश्रनदरररमयः । अतिप्रकृष्टशीरेष कटेप्विव समृद्धयः ॥ २॥ 
आनन्द कुमुदादानामिन्दुः कन्द्र्यन्नयम् । ट्घयत्यम्बराभोगं हनमानिव मागरम् ॥ ३ ॥ 
(नव तरङ्गाः समुद्रः भनचन्दनम् । तदादाय केररिन्दिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ ४ ॥ नयनानन्ददायान्दविन्वमतत्मपीदतिं । अधना विनिरुदाशं पविदीर्णमिदं तमः ॥ ५ ॥ नारायन्ता घनध्वान्तं तापयन्ती व्रियोगिनः । पतन्ति शशिनः पादा भामयन्त क्षमातटम्॥६॥ ज्यात्त्लाचयः पयःपूरस्तारकाः कैरवाणि च । राजति भ्यामकाप्नाररानहंसः सुधाकरः ॥ ५ ॥ स्दमामाति गगनं भिन्दानं सर॑ततं तमः । अमन्दनयनानन्दकरं मण्डलमेन्द्वम् ॥ ८ ॥ 
उदवतदन्तारतामय माची सूचयति दिड्शनायम् । परिपाण्डुना मृतेन प्रियमिव हय- 
रिति समणा॥ ९ ॥ जथ पथक्वृदहनः इानकेरुदमृननिराकराटोकः | कमदममोध- 
दता व्यततनगृहश्क्रवकिाणाम् ॥ १० ॥ त्रिनयनचृडारलनं मित्रं विन्धोः कुमद्वतीदधितः। ज दवात वतणारुणरमणीवदनोपमश्रन्द्रः ॥ ११ ॥ हंसो यथा राजति प्रस्थ सहो 

1 व्िद्णीकपोटवत्पाण्द्येण, २ प्राची २ चन्द्रम् । २. 



प ्रोदयवणंनप् | ४८१ 
1 नन्वरकन्दरस्यः। वीरां यथा दुपितकुङरस्थशचनद्रोऽपि वघ्राम तथाम्बरम्थः॥ १२॥ 
जके रावापीपितपृण्डरीकं रणोपलं मन्मथसायक नाम् । परयादितं शारदमम्बुनाक्षि सं 
वमिनाकिन्दकामन्दनिन्वम् ॥ १६ ॥ वीथीषु वीथीषु विरामिनीनां मखानि संवीक्ष्य 
शुचिस्मतानि । जेष जाप केर् प्रमाय खकण्यभिक्षामतीव चन्द्रः | ११] नमो 
स्तात जमुपागतायाः प्रमादपयाकरुलतारकायाः । निदाङ्नायाः स्फ़रता करेण शश्ची त- 
मःक ककेमुन्मुमाच ॥ {९ ॥ मनाजराजस्य सितातपत्रं श्रीखण्डचित्रं हरिदङ्गनायाः । 
वरानात व्याम सर्ःपराोज कपृरपूरप्रभमिन्दुविम्बप् ॥ १६९ ॥ अथ मन्मथवाहिनीपराग 
किमपि हि ज्यातिरुदम्फुरतपुरस्तात् । तिमिरस्य जरा चकोरकृरं कृर्टाकेलिवनीदवा- 
नलाविः ॥ १७ ॥ नवकुङकमर्चाचका रजन्या गगनाशञोकतरोः प्रवालपङ्किः । मणिकुन्त- 
ठता स्मरस्य मन्ये शशिनः प्राथमिकी मयृखटेखा ॥ १८ ॥ उपोढरागेण विलोलतारकं 
तथा गृहीतं राशिना निशामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया परोऽपि रागाद्रसिं 
न टक्ितम् ॥ १९ ॥ करमुदयमहीधरस्तनाम्रे गटिततमःपरलांशके निवेस्य । तरिकपित- 
कुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो मुखं सुधांशुः ॥ २० ॥ अन्धकारगरठं यतो नगन्मोहकारि 
मृशामत्ति निलशः । उञ्ञ्वरं जठरमोपधीपतेरजनामममवत्ततः प्रिये ॥ २१ ॥ मानिनी- 
जनविषोचनपातानुप्णवाप्पकटुषान्परतिगृहन् । मन्दमन्दमृदितः प्रययो खं भीत भीत इ 

शीतमयुखः ॥ २२ ॥ दोकराधतनुबदयपावेतीकङूमाक्तकृचकोरकारतिः । मृच्यते कमचिनी- 
भिरुत्रमत्पद्यकोशकररीट्या शशी ॥ २३ ॥ इन्दुरिन्द्रिति करि दृराशया विन्दुरप 
पयप्नो विलोक्यते | नचिविदं विजयते म्रगीदशः ्यामकोमलकपोटमाननम् ॥ २४॥ 
रुद्धनिगमनमा दिनक्षयात्ू्वट्टतनुचन्दिकास्मितम् । एतदुदिरति रात्रिचादिता दिम- 
हस्यमिव चन्द्रमण्डलम् ॥ २५९ ॥ पश्य पक्रफटिनीफटत्विपा सिम्बाज्छितव्रियतपरा- 
म्भा । विप्रकृष्टविवरं हिमांशुना चक्रवाकमिभुनं विम्न्यत ॥ २६ ॥ अङ्गदटीमिरिि क- 
रासंचयं संनियम्य तिमिरं मरीनिभिः। कट्मरीकूतमरां नाचनं चुम्बतीव रजनीम 
ररी ॥ २५ ॥ रक्तभावमपहाय चन्द्रमा नात एव परिदद्धमण्डटः । विक्रिया न भट 

काल्दापना निमच्प्रकृतिषु स्थिरोदया ॥ २८ ॥ उच्रतेपु शारिनः प्रभा स्थिता निन्न- 
संशरयपरं निशातमः । नृनमात्ममदशी प्रकल्यिता वधमेव गुणदोपयागतिः ॥ २९ ॥ 
चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिमिश्चन्द्रकान्तजटनिन्दूमिर्गिरिः 

। मेखातस्पु निद्रितानमृन्बाधयल्य- 
समये शिखण्डिनः ॥ ६५० ॥ उच्चतावनतभागवत्तया चन्द्रिका मरतिमिरा गिरेरियम् 
भक्तिमिबेहुविधामिरभिताभाति भतिरिव मत्तदन्तिनः ॥ ६१ ॥ एतद्च्छरमितपीतमेन्दवं 
सोदमक्षममिव प्रभारसम् । मक्तषट्पदविरावमज्ञपता भिद्यते करमुदमा निबन्धनात् ॥ ३६ ॥ 

१ आकरा एव वापी तस्याः प्रेतकमठम्. २ साणपाधाणः. राघ्रादितक्ष्णकरणाहः पाप्राण इति ग्रातत्. 
३ सौन्दयैस्य याचनाम्. ४ चकोराणां कुरमोदनम्. भोजनमिति यावत 



४ ८४ प॒भाषित्रलमाण्डागारम् । भ०६| 

आननानि हरिणीनयनानामदृतानि च समीक्ष्य नगलयाप् । छञ्जर्यव बनमचछलछना मन्द् 

मन्दमहहेनडसदेति ॥ २३ ॥ व्यानशे शङधरेण विमुक्तः केतकीकृरःमकेसरपाण्डुः । चृ 

गष्टिरिव छम्मितकान्तिगोसवस्य दिरशमशुसमृहः ॥ ६४ ॥ उ मती शुचमिवाशु तमि्ला- 

मन्तिकं ब्रजति तारकराजे । दिक्मप्रादगणमण्डनमृहं ररिमहामाविरादं ममन्द्री ॥ ३९५ ॥ 

नीटनीरजनिभे हिमगोरं रोटरुद्धवपुषः मितररमः । ख ररान निपतत्करनाचं वारि 

पयसि गाङ्मिवाम्मः ॥ ३६ ॥ दयां निरुन्धदतिनीदवनाम = तान्तन्यतकर्ण पुरस्तात् | 

क्िप्यमाणमामततरमभासा रीभनव करिचिम चकम ॥ ३७ ॥ अन्तिका कगतन्दविसृषट 

जिद्यतां जहति दीधितिजाटे | निःसतस्तिमिरमारनर धादचनुमान्तत रसान दिगन्तः ॥ ६८॥ 

लेखया विमटविद्रमभासा संततं तिमिरमिन्दुरुदामे । दष्टा कनकशङ्गपिराहया मण्डल 

मव इवादिवशहः ॥ ३९ ॥ दीपयन्नथ नमः किरणे; कुह्ूमारुणपयोभरगोरः । हेमकुम्म इव 
पर्वपयोयेरन्ममज दनकरम्नहिनांशः॥ ४ ० ॥ उदरतेन्दुमविमिन्ननमि्ां प्यति स्म रजनीमि 

तरतः) ग्यंशकस्फटमखीमतिनिह्यां बीडया नववधूमिव टोकः ॥ £ १ ॥ न प्रसादमुचितं गमिना 

यर्नादतं तिमिरमद्रिवनेभ्यः। दियखेषुन च धाम व्िक्रौण मपित रजनी हिममासा ॥ ४२॥ 

श्िप्यतः प्नियवधरुपकण्ठं तारकास्ततकरम्य हिमांशोः । उद्रमन्नमिरराज समन्तादङ्कराग इ 

लोहितरागः ॥ ४३ ॥ प्रेरितः शङाधरेण करोघः संहतान्यपि नृनद तमांमि । क्षीरमिन्धुणि 
मन्दरमिन्ः काननान्यविरलोचतरूणि ॥ 2 ॥ शरतां गमितया हारिपादैश्छरायया 
विटपिनां प्रतिपेदे । न्यस्नशुदबटिचित्रतटामिम्तुस्यता वमतिवेदममहीभिः ॥ ४५ ॥ 
गन्धमृद्धतर्जःकणवाहीं विक्षिपन्विकमतां कृमदानाम् । आदुध्ाव परिलीनविहूा वा 

मिनीमस्दपां वनराजीः ॥ ४९ ॥ मेत्रिधातुमभिपिक्रमदाम् मन्मधम्य वमद जदघः । यामि- 
नीवनितया ततचिहः मोत्प्ा रजनकरम्भ उन्दः ॥ ४५ ॥ आनमापि गवन नृनमनृनं ना- 

सहायमुपयाति जयश्रीः । यहिमुः शदिमयृखपवः मन्नादरदं विजयि चापमनद्धः ॥ ४८ ॥ 
काट्तमम्बरमाकदटयन्कररम्रादर्तपङ्कनक्ाररपरयाधरः । विक्रमदृत्पटनत्रविद्याक्रितः पामि 

निशां सरसीकुरुत विधुः ॥ ४९ ॥ वमुघान्तनिःसूनमिवादिपनः पटं फणामणिमहस्रर 
चाम् । स्पफुरदश॒नाटमथ शीतरुचः ककम सपस्कुरत माववनीपर | ९० ॥ विदादप्रमापः 

रितं क्विभावुदयाचल््यवहितन्द्वपुः । मृमपरकाशदशनं उनक्रः मविदासहापमिः 
रक्रदशः ॥ ५१ ॥ कट्या तुपाराकेरणम्य परः परिमन्दभिन्नतिमिराघ्रजटम् । क्षणमभ्य 

पद्यत जनन मपा गगनं गणाधिपतिमृतिरिति ॥ ९२ ॥ नवचन्दरिकाकूममकीणेतमःकर्व 

पता मल्यनाद्रमिव | दद्रा ठटाटनट्हारे हर्हरता मुख ॒तुहिनरर्मिदलम् ॥ ^: ॥ 

तथम् कटामवदरथापेमथा हमरा वातमहद मद दतः । दधति प्रु क्रमक एवन तु दयति 

रायिनोऽपि पटसापचयप्र् ॥ ५ र दमनि कटमनजितः | रायनादपनिद्रपाण्डुरसरः- 

जवा । प्रथमकुद्धनदराजमुतायदनेन्दुनेव तुहिनद्युतिना ॥ ५९ ॥ अथ रक्ष्मणानुगतः 



[०६ चनद्रादयवर्णनम् । ४८९५ 

कान्तवपुर्जटधि विष्य शशिदाशरथिः । परिवारितः परित ऋक्षगणेम्तिमिरोघराक्षसकुट 

विभिदे ॥ ९६ ॥ उपजीवति स्म सततं दधतः परिमुग्वतां वणिगिवोडुपतेः । षनवीधिवी- 

यिमतीर्णवतो निषधिरम्भप्ामुपचयाय कटाः ॥ ९७ ॥ रजनीमवाप्य सुजमाप शशी 

पपाद स्यमृषयदमावपि ताम् । अविलम्बितक्रममहो महतामितरेतरोपठृतिमच्चरितम् ॥ ५८ ॥ 

दिनमं मशोप्णरचिपादहतां सूदतीमिवानवरतालिरतैः । मृद्रमृशन्मृगधरोऽग्रकरेस्द- 

शिश्व्त्कुमदिनीवनिताप् ॥ ९९ ॥ प्रतिकामिनाति ददशुश्चक्ता स्मरजन्पधर्मपयमोप- 

चिताम् । मुटशोऽमिमतृशरिररिमगलजटनिन्ुमिन्दुमाण
िदास्वधृम् ॥ ९० ॥ अणतद्रवातद 

धदठनददयामपमागीमोषधिपतिः स्म करैः । परितो विपि परितापि मृशं वपुषोऽवतारयति 

मानविषप् ॥ ९१ ॥ अमखत्मसु प्रतिफटन्नमितस्तरुणीकपोटफटकेषु मुहुः । विपपार् 

मान्द्रतरमिन्दरुचामधिकावमापितदिङ्ां निकरः ॥ ६९॥ उपगव्वेटमटर्ममिभनैः सरितामचु- 

त्षमदधीरामपि । रजनीकरः किमिव चित्रमहो यदुरागिणां गणमनङ्गघर् ॥ ९९ ॥ भगन। 

दरेष परिमन्दतया शयितोऽल्पः स्फटिकयष्टरुचः । अवर्् जाल्कमखोपगतानुद- 

तिषठदिन्दुकिरणान्मदनः ॥ १४ ॥ अविभावितेषुविषयः मथ मदनोऽपि ननमभवत्तममा । 

उदिति दिशः प्रकट्यलमुना यदघमेधान्नि धनुराचरृप ॥ ९^ ॥ य॒गपदिकापरमदया 

मिते शरिनः रिढीमुखगणोऽलमत । द्रुते पप्पधनपो धनुषः कुमुदेऽङ्गनामनसि चा- 

वरम् ॥ ६६९ ॥ ककुभां मुखानि सहमरोऽज्वलयन्दधदाकुटत्वमधिकं रतये । अदिदीप- 

दिन्दरपरो दहनः कुसमेषुमत्रिनयनप्नभवः ॥ ९७ ॥ स्याता चन पमधपा मधकरोरावल्य- 

श्रन्रः मरसारितकसो द्विजराज एषः । अम्मतस्मागमर्ताजतष पनद्धितीयो मा भृत्कट 

ठति संकुचिता नटिन्यः ॥ ६८ ॥ उद्र्महणतरुणीरमणोपमदेमृप्रात्नतस्तननिषशानम 

हिमांशोः । बिम्ब कञोरतरिसकाण्डकडारमेतदम्मापदं मभममम्रकरव्यन। कर ॥ ६९ ॥ तागा. 

घतान्मरविकिरन्कटकण्ठनादान्मन्तराक्षराण 
निगदन्कपमेपुरेपः । दमाय वामिरमणनू 

नम्य सायं संचारयल्य्रतदीयितिकास्यपात्रम ॥ ५० ॥॥ रेमाति चरमानटचृट्ाम्व- 

हण्दीरपिण्डरुचिश्ीतमरीचिविम्बम् । उज्जवासत१। रजनीं मदनानटस्य धूमं दवत्मक्र- 

टलाच्छनकेतवेन ॥ ७१ ॥ मृद्स्तसाण यदमनि तमस्विनीपु ज्योत््ीषु च मतिरिय 

ततः प्रतीमः । सध्यानलन भ्ामम्बरमपिक्रायामावतितेरुदुभिरेव छत
ाऽ | ५१ ॥ 

उज्जम्भते कुमदिनीपुरुत मगङ्क विप्वजिकीर्णपरिषाए्टरस्मिदण्डः । उत्सताविद्रुमकुखा 

जल्धेस्तरद्गादुस्सिप्यमाण दृव कश्चन राजकम्बुः ॥ ५ ^ | गगनविपिनहः कामभूपातपन्र 

निषिलदिगवलानां कन्दुकं क्रीडनाय । मणिरिव रतिमतुः कामणः पावणाञय् जयति कुमुद्बन्भु- 

पर्धरशचन्द्रविम्बः॥ ७४ ॥ अयमुदयति चन्द्र वारिथिरम्बगमीदमरतकणकराररजुभिदाप्यम
ानः। 

भजगक्षयनवक्षोम्थेदेशे ख्टन्त्या वदनमिव यद्र रत्तानितं विश्वमातुः ॥ ७९॥ अयमुदयति 

चन्द्रश्चन्दिकाभोतविश्च प्रिणतविमलिमि म्यान्न कपरगौरः । ऋम्रनतद्चलाकास्पधिभियस्य 



५८६ पभाषितरतमाण्डागारम् । म्र०६। 

देनेगदमल्मृणाहीपजरस्थं विभाति ॥ ७६ ॥ उदयाते कलमन्द्र कण्ठतादरलाना 

कमदमुकृरकेष व्यज्यन्न्गहारान् । मदमुखरवकोरीतोयकमीन्तिकोऽयं तुहिनरुचिरधामा. 
दक्षिणं लोकचक्षुः ॥ ५७ ॥ म्रगाङ्ोऽय पत्तं गगननदतः फनतट्ना पितच्छत्रा- 

कारां मदननृपतेविश्वजयिनः । त्रियामारामाया मटयनविदेषप्रतिति जगद्धात्रीदेग्या 

गिमकट्ष्मी च विमलाम् ॥ ७८ ॥ कपोठे मानारः प्रय इति करांछटि शरिनम्तस- 
च्छिद्रपोतान्विसमिति करी सकख्यति । रतान्ते तल्यस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति मरमा- 
मत्तश्रन्द्रौ जगदिदमहो विष्ठवयति ॥ ७९ ॥ अयं नेत्रादत्रेरजनि रजनीवहभ इति भ्रमः 

कोऽयं प्रज्ञापरिचयपराधीनमनपाम् । पुधानामाधारः स॒ वल् रतिनिम्बाधरमुधारमामेकल्षि- 
गथादजनि नयनात्पुप्पधनुषः ॥ ८० ॥ जटामामिमामिः करधुतकलङकक्षवल्यो वियोगिव्या- 
पत्तेरिव कटितवेरग्यविशदः । परिप्रहृतारापरिकरकपालाङ्किततटे शशी मस्मापाण्डुः 
पितृवन इव व्योत्रि चरति ॥ ८१ ॥ तथा पौरस्त्यायां दिशि कमदकेदारकलिकाकवाट- 
घीमिन्दुः किरणलहरीमुष्टप्तयति । पमन्तादन्मीटद्रहजलविन्दुस्तवकिनो यथा पृज्ञायनत 
प्रतिगृडकमेणाङ्कमणयः ॥ ८२ ॥ मुधारसिः सदययम्तिमिरनिकरान्तं विरचयन्नखिन्देम्य 

स्यन्द ररिमणिपमृत्थं च वितरन् । उदेव्यादौ रकाम्बुनसमरुचिः कैरववने प्रमोदं 
तन्वानो मधुपवनितागीतिमधुरम् ॥ ८३ ॥ त्रिनयनजटावह्टीपुप्पं निशावदनस्मितं यरहकिस- 
चयं संध्यानारीनितम्बनलक्षतिः । तिमिरमिदुरं व्योक्नः शुङ्ग मनोभवकामूकं प्रतिपदि नवम्थे- 
न्दोतिम्वं पुखोदयमस्तु नः ॥ ८४ ॥ प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः तदनु विरहोत्ता- 
म्यत्तन्वीकपाटतलदयुतिः । उदयति ततो ध्वान्त्वंपक्षमः क्षणदामृख परसविपिनीकन्दच्छ- 

दच्छविपरगटाज्छनः ॥ ८५ ॥ मय॒वनखरत्रटात्तामरकृम्मकृम्मम्थटच्छटत्तरटतारकागण- 

विकौणेमुक्तागणः । पुरंदरहरिदरीकहरगभमतोत्थितस्तपारकरकमरी गगनकाननं गाहते 
॥ ८६ ॥ मरसारणपरः करः प्रकटितानुरागादय मुधाकिरणक्रामुकं वरितमम्बराटम्बिनि । 
तदा विगचितोदप्त्तिमिरनारनीदांशुका पुरंदरदिगङ्गना पृटकरित तारागणः ॥ ८५ ॥ 
कटानि्विरयं रेः समुपटम्य रूप स्वयं दिनान्तममयऽसशत्छपदि पद्मिनी रागवान् । पं 
वान्यकरपेगमान्मकरुटितति पवादति समीय जहसुः प्रिधा प्रुवममृदतः पाण्डुरः ॥ ८८ ॥ 
दपेष्धिकः कुपुमधनुपो जीवितं केरवाणां जीवंजीवप्रणयगरिमा भाग्यराशि्िश्ायाः । 
गङ्धारश्रीटहितहपितं पानपात्रं सुराणां पौरस्वाद्रेजेयति शिखरं किं तमः स्यातमीष्ट 
॥ ८९ ॥ तैः सरवंत्तीमवदमिसृतानेत्रसिद्धाजनैवा नीरन्धेवा त्रिमवनदश्चामन्धप्ेस्तमोमिः | 
भ्यात्तं एश्वीवटयमखिट क्षाटयन्नुच्छल्द्विजयोत्छाजाडेरयमदयते रवेरीमावेभोमः ॥ ९० ॥ 
परयोदेति वियोगिनीदिनमणिः शुङ्खाररक्षामणिस्तारामोक्तिकहारनायकमणगिश्चण्दीशचड- 

१ सूयात्. २ प्रतिः. ३ प्ववदाङकृतिः स्वल्पं यस्य तथा चिम्बम्. प्रथम प्िनीदर्दनेन विकृताकृति पश्चा. 
नपुकुरीभावेन निराक्ञतया त्रिकारापगमेन स्वरूपस्थिति प्रप्तिः, ४ कैरविण्यः, ५ विरहिणीनां सूथैवत्तापक 



५ चन््रोदयवर्नम् । 1 
मणिः । परोदानङ्गमजेगमस्तकमणि कंदपपीमन्तिनीकाजीमभ्यमणिश्चकोरपरिषविन्तामणि. श्न्दरमाः ॥ ९६१ ॥ उत्कारो मदनहिनस्य गगनक्राकर्दषटङ्करस्तारामौक्तिकशक्िरन्धत- 
मपम्तम्बरमम्याङ्कर । रुद्गारागेच्कुदचिका विरहिणीमर्मचि खदकतेरां पध्यावारवधूनखक्ष- तिगियं चान्द्री कटा राजते ॥ ९२ ॥ सर करवकरकान्विद्टयन्युनां मनो दोटयन्नम्भो- जाति निमील्यनप्रगदशां मानं समुन्मटयन । गयात्तां कन्दटयन्दिशो परवल्यन्नम्भोभिम- 
हट वन्ककानकुलयस्तमः कवटयच्चिन्दुः समुज्नम्भते ॥ ९३ | एषं स्वगतरगिणीनन- 
द्दन्तदन्तदुतिन्यद्रानतकुम्मविग्रमधरः शीतांशरम्यदयतः । हमीयत्यमाम्बुजी- त वतद्णटरापण्डयति म्फार्स्फादिककृण्डटीयति द्वि्ामानन्दकन्दीयति | ०.४ ॥ जापि स्तनरालदुगातयमे सीमन्तिनीनां हदि स्थातुं वाच्छति मान एप प्रगिति क्रोधा वाराहिः । उदयहूरतरमप्रारितक्ररः कर्ष्मौ तत्षणाल्टत्करवकोरानिःपरदटिश्रेणी - पण शारा ॥९^ ॥ कठामायिनमद्िमिषिरपिमिः श्रेतातपत्रायितं मर्ङ्कन दघीयितं नद्ध दुगधायिततं वारिभिः । मुक्ताहारटतायितं ततिभिः श्मायितं श्री शेतदही- 

पननायत ननपद्नात शशाङ्कोदयं ॥ ९९ ॥ परीयपाश्रपषणं गमगत्रयदहटरशामाटानस्वा- द्व् वश्नन्मिवहूतारानस्य ककुमामृद्धाटिनी कुचिका । वीरेषु प्रथमा च पुप्यधनपो मेवा 
गग्तानृखश्राणा च मतिराजनीजमधिकानन्दी नवश्रनद्रमाः ॥ ९७ ॥ दिमारकरक- 
कः स्मरव्सामन्तमुक्तामणिः कामक्षोणिपते्विहारवलभीनिन्यहपारावतः । हषटव्योप्नि 
विकीणैतारकमणिः स्यामा वणिक्प॒भरवः स्फारः स्फाधिकिसंपर कुमरिनीकान्तोऽयमन्मी 
रति ॥ ९८ ॥ यातस्यास्तमनन्तरं दिनकृतो वेषेण रागाचितः सरं शीतकरः करं कम- 
दिनीमारिङ्गितं योजयन् । शीत्पशेमुपेल संमति तया रुद मृषाम्भोरुहे हापतेनेव कमह 
तवानतया वेलक्ष्यपाण्डूकतः ॥ ९९ ॥ एतत्कोककुटम्बिनीजनमनःशन्यं चकोराङ्नाच- 
भूकाटिकपाटयोधटितयोरुद्राटिनी कुच्चिका । दग्धम्यापि नवाङ्रः म्मरतरोरारामसां प्रय- 
पीमानीदामगनाङ्कशो विजयते मुग्धं मुांशोवपुः ॥ १०० ॥ क्षीरागपरेछहरीपर फनध्रवटा- 
श्रनद्रपटपु सवत्पाथःपीकरिणा विकापिकमुदक्रोदे रनःपित्रराः | उन्मीरनिि चकोरच- 
सुगहनं न्नपररूदाश्चमत्कुवन्तः प्रियविप्रयुक्तरमणीगात्र मसधाद्रोः कराः ॥ १०१ ॥ 
"वान्ते रितिकण्टकण्ठमहमि प्रापि प्रतीचीमलं प्राचीमथति किच दग्बरहरीमग्र परि 
धामनि । एतत्कोकचकोरशोकरभमम्टानप्रमन्चोछमदक्पातामिकदम्वचवतमिव 

तरलो- 
क्यमानासते ॥ १०२॥ रीताशस्फटिकाटवाटवटयद्रागुहमत्कमुदीवहठीनृननपटवाति- तमिव प्राप्य क्षणं ताप्रताम् । चतरन्मत्तचकोरननु्रटनाच्छिन्नाय्रकाण्डस्तुतक्षीरम्यन्दनिरन्त- राष्तमिव श्वेतं व्रियद्रासतें |॥ १०६ ॥ यः श्रीखण्डतमाटपत्रति रिश ग्र्या स्मरक्ष्मापतेः 
पाण्डुच्छत्रति दन्तपञ्जति वियलक्ष्मीकुरङ्गीटरः | केदिश्वत्रसदस्नपत्रति रतेःक्रिच | सषपायो- 

१ तगह: २ उद्भाट्नसाधनम्. 



४८८ सुभाषितरत्रभाण्यागारम् । भ०६। 

षितः कीडाराजतसीधुपात्रति शक्षी सोऽयं जगननतरति ॥ १०४ ॥ ये पर्वं यवसूनिमूत्रमृरो 
ये केतकाम्रच्छदच्छायापराम्यभृतो पृणालहतिकारावण्यभाजोऽत्र ये । १ धाराम्बुविदम्बिनः 
ल्षणमथो ये तारहारभ्रियमस्तेऽमी स्फारिकदण्डदम्बरजितो जाताः सुधांशे।: कराः ॥ १०५९॥ 
सद्यश्चन्दनपङ्पिच्छरिमिव व्योमाङ्गणं कल्पयन्पस्यैरावतकान्तदन्तमुमयच्छरदोपमेया- 
रतिः । उद्रच्छलययमच्छरमोक्तिकटतापाटम्बरम्बेः करैमुानां स्मरठसवाचनकटकिलि- 
प्रदीपः राशी ॥ १०६ ॥ कोकानकरुटयं श्रकोरतरुणीवेकस्यमुन्मृटयत्नम्भो नानि निमील- 
यन्कुमुदिनीरुनमीटयन्स्वतः । पान्थानाकुरतां नयन्कुटवपूतेतः समुह्छापरयन्नस्तं याति 
दिवापतिः समुदयं यादयेष दोपापतिः ॥ १०७ ॥ स्व्वामाम्रतपाननास्चपकं कि कामर- 
वाङ्नाक्रीडाकन्दुकं एष कि मुरनदीदिण्डीरपिण्डः क्रिमु | कि छत्रं स्मरभूपतेः क्रिम् य- 
दःपुञं पुरम्तादिदं चेतःसंशयक्रारकं समुदितं श्ीतदुमण्डलम् | १०८ ॥ पद्निन्या दु- 
यितेऽनुधावति रुषा स्व॑ पद्धिनीद्रोहिणं प्रान्त्वा भीतमना दिगन्तमविलं चन्द्रो नगाहे- 
ऽम्ुधिम् । गादे तत्र च तत्र विहटममुं कषेन्ति ताराः पति सोऽयं तच्छरमवारिकङ्कमरमेः 
धिक्तोऽर्णो टरयते ॥ १०९ ॥ मानावम्युदिते तथा मयि गते कि स्यान्मम मेयप्ती ह्। 
हे्यस्तमितः शक्ती रमवशादिन्दीवरिण्याः स्मरन् । सोऽयं समरति नीलिमाङ्किततनुम्तम्मा - 
ह्रीयते ये वे यत्कि स्मरन्ति चरमे तद्रूपमेष्यन्ति ते ॥ ११० ॥ आदायामृतपरण- 
मकंचपकं शोणारविन्दप्रभे पाणाविन्द्रवभूषिटोक्य च पनस्तम्मिन्नमःस्यामिकाम् । निक्ष 
पोपरि कोपतः परिननेऽपंशोध्य दत्ता सुषेेनं तं ररिनं परशंसति जनस्तत्पाणिमृक्ताम- 
नम् ॥ १११ ॥ आनीलां करपछछवैरपनयन्नच्छां तमःकञुकीमाशां संभरति वापतवीमनुपर- 
तर्षीणरागः शशी । अस्याश्च स्तनप्ङ्किनीमिव वहन्नङ्गेन कमस्तूरिकामारिङ्गत्ययमादरेण 
रजनीमर्धोन्मिपत्तारकाम् ॥ ११२ ॥ यत्पीयुषमयृखमािनि तमःस्तोमावरीदायुषां नेत्रा- 
णामपत्युहारिणि पुरः सूर्योढ एवातिथो । अम्भोजानि पराश्चितन्निजमघं दैव तेभ्यम्ततो 
गौराद्गीवदनोपमामुृतमादत्ते पतियेज्वनाम् ॥ ११६ ॥ यं प्राक्प्रल्यगवागृदति ककुभां 
नामानि संतिभ्रतं ज्योत्स्नानाद्ञ्रटज्छलाभिरमितो दुम्पन्तमन्धं तमः । प्राचीनादचलारि- 
तस्िजगतामालोकवीनाद्वहिर्नियीन्तं हरिणाङ्कमङ्करमिव द्रष्टं जनो जीवति ॥ ११४ ॥ स 
श्रीकण्टकिरीरकृषिमपरिप्कारमदीपाङ्करो देवः कैरवबन्धुरन्धतमसमरागमारषुक्षिमरिः । स 
सकती निनकानितिमोक्तिकमणिभ्रेणीभिरेणीदशां मी्वाणापिपतेः मुधारसवतीपौरोगवः मरो- 

दगात् ॥ ११९ ॥ प्राचीनाचलनरम्विचन्द्रमणिमिर्नित्यूदपायं निजर्मियासेरुडभिनिजेन 

वपुषा दत्ता्रदानाज्रलि । अन्तःमोदकलङ्कतृच्छमभितः सान्द्रं परिम्तीयते निम्बादह्करभ- 

यनशिकतमःसंदोदमिन्दोमंहः ॥ ११६ ॥ सायं नायमुदरेति वासरमणिश्चन्द्रो नु चण्डयु- 
निदोवाभिः कथमम्ब करिमहानिः स्वच्छान्तरीक्षे कुतः । हन्तेदं निरणायि पान्धरमणीपरा- 
णानिदाशाङया भवद्धोरविमावरीविपधरीमोगस्य भीमो मणिः ॥ ११७ ॥ प्राणायामोप- 
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दष्टा सरपिरुहमुनेरयौवनोन्मादलीलागो्ठीनां पीठमर्दखिमवनवनितानेत्रयोः प्रातराङ्गः | 
कामायुष्टोमयज्वा शमित्रुमृदिनीमोनमुदरानुरागः शृङकारा्ैतवादी मभवति मगवनिष पीयु- 
पमानुः ॥ ११८ ॥ कषटोटक्षिप्तपङ्कत्रिप्रहररिरःस्वःखवन्तीमणालं कपैरक्षोदनाटं कृमम- 
रारवधूप्ीधुमद्गारनाट् । एतदहग्धान्धिवन्धोगेगनकमलिनीपत्रपानीयनिन्दोरन्तस्तोषं न केषां 
क्रमयति जगन्मण्डनं क्ण्डमिन्दोः ॥ ११९ ॥ संरम्भोद्विक्तनक्तममयद रमखोचण्डरोरं 
णदहेटाकेटाप्तः सप्तक नयमदितमनोजन्मवादित्ररद्गः । गोदाक्षीगण्डपारीटवाणिमनल्रे 
रुतः फनपिण्डः पद्य त्योमावकाशं विरति विरहिणां दत्तरशङ्कः राग्ाङ्कः ॥ १२० ॥ 
केतन्मातण्डतरिभ्बं मरमि सरसिजश्रेणिहास्यं क्र यातं करते याता रथाङ्गाः पदि गतद्वियः 
क प्रविष्ठा मरालाः | सभ्यारागारुणाङ्गः कुपित इव पतिः मोद्यतोऽयं हिमांराभन्ये दर्पादि- 
वेयं हप्रति कुमुदिनी नाग्रतीवाटिनदिः ॥ १२१ ॥ प्राचीमागे सरागे धरणििरहिणी्- 
नतवकरे समुद्रे निद्रा नीरजाटौ विकसति कुमुदे निर्विकारे चकोरे । आकाशे सावकाश 
तमति राममिते नागरोके सशोक कंदर्प मन्ददर्प वितरति किरिणान्डाषेरीपावममः ॥१२२॥ 

चन्द्रक खावणंनम् ॥ अकलङ्नन्द्रकल्या कलिता मा माति वारुणी तरुणी । माल- 
स्थटीव दंमोः संध्याध्यानोपविष्टस्य ॥ १२३ ॥ 

ज्योत्स्ावणेनम् ॥ रल्विततिभृतां तरे तरूणामिह तिलतण्डुनितं मृगाङ्गरोनिः। 
मद चपटचकोरचभृकोटीकवलनतुच्छमिवान्तरान्तरामृत् ॥ १२४ ॥ आलोक्य चन्द्रमममम्यु- 
दितं समन्ताददेछदमिविचरत्कलहाम्बराशचेः । विप्वजि्तारिपरमाणुपरम्परव ज्योप्न्नात्मना 
जगदिदं धवरीकरोति ॥ १२९ ॥ सितकिरणक्पोरीमालिमारोकयन्तीं तिमिरविरहतापव्या 
कुखां व्योमलक्ष्मीम् । रजनिरमलताराशीकरैः िक्तमस्याः परिमयति गात्रं चन्धिकराचन्द- 
नेन ॥ १२६ ॥ अपि फिवित चकोराः कृत्छ्मुन्नाम्य कण्ठं कमकवटनचशचश्चवश्चन्दरि- 
काम्भः । विरहविधुरितानां जीवितत्राणहेतोभवति हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्रः ॥ १२७ ॥ 
सह कुमृदकदम्बैः काममृछ्छासयन्तः सह घनतिमिरोवे्यमुत्पारयन्तः । प्रह सरमिजणण्डे 
स्वान्तमामीलयन्तः प्रतिदिशमम्रतांशोरंशवः संचरन्ति ॥ १२८ ॥ मस्वत्ककंशशाणचक्रक- 
पणेराकाशकालयप्तायचरणं निनिडं निपत्य तम इत्याख्यां जगत्यामगात् । यचेन्दोश्रल- 
मिद्धपारदमहाचिन्दोः समायोगतो जातं रूप्यरजोमयं वयमिदं ज्योत्तं समानकम ॥१२९॥ 
एतत्तकैय केरवछमहरे राङ्गारदीक्षागरो दिक्छान्तामुकुरे चकोरपृटदि मराद तुषारत्विषि । 
-कपरैः किमपरि किं मट्यनैराटेपि कि पारदैरक्ताटि स्फटिकोपषेः किमघटि द्ावाए्थि 
व्योः ॥ १३० ॥ उन्मीटनिति प्रणाटकोमटरचो राजीवसंवतिकामंवतत्रतचृत्तयः कति 

पये पीयषमानोः कराः । अप्यसतेधवरीमवत्म गिरिषु क्षन्धोऽयमून्मजता विश्वेनेव तमो 

मयो निधिरपामहाय फेनायते ॥ १३१ ॥ किंनु ध्वान्तपयोधिरेषप कतकक्षोदैरिवन्दो 

करैरयच्छोऽयमधश्च पङ्कपणं ऋयापदेशादमन् । किं वा तत्करकतैरीभिरमभितो निस्तक्ष- 
६१ 
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णादुरऽवलं व्योमेवेदमितस्ततश्च पतिताश्छायाच्छठेन त्वचः ॥ १६२ ॥ पोलोमीकुचकुम्भकु- 
इमरजनःस्वाजन्यजन्मोढताः शीतांशो्युतयः पुरदरप्रीी्नामुपस्कुवेते 1 एतामििहतीमि- 
रन्धतमपरन्युवर्तीमिर्दिशः क्षोणीमास्तणतीमिरन्तरतमं व्योमेदमोजायते ॥ १६६ ॥ नैवायं 
भगवानुदश्षति दारी गब्यृतिमात्रीमपि द्यामद्यापि तमस्तु कैरवकृरश्रौ चाटुकाराः कराः । 
मभरनि स्थली हेल्गहनोत्सङ्गेषु संरुन्धते जीवग्राहमिव कचित्कचिदपि च्छाया 
गृहन्ति न ॥ १६४ ॥ यन्त्रद्रावितके तकोदरदलस्रोतशरियं विप्रती येयं मोक्तिकदामगृम्फ- 
नविधो योग्यच्छविः प्रागमूत् । उत्सेच्या कटकशीभिरञटिपुरेगरह्या मृणााङ्रेः पातव्या च 
शरिन्यमुग्धविभवे सा चन्द्रिका वतते ॥ १३५ ॥ मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्मा- 
नघो बहवाः कर्णे कैरवकङ्कया कुवटयं कुवन्ति कान्ता अपि । ककेन्धूफलमुश्चि- 
नोति शबरी मुक्ताफलाका्कया सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते नित्तभरम॑चन्द्िका 
॥ १६६ ॥ इन्दोरस्य त्रियामायुवतिकुचतटीचन्दनस्थास्रकस्य व्योमश्रीचामरस्य त्रिपुरह- 
रजयव्रीकोरकस्य । कंदपक्षोणिपारस्फरिकमणिग्हस्यैतदाखण्डलाद्चानापामृक्ताफटस्य 
स्थगयति जगती कोऽपि मासां विरामः ॥ १३७ ॥ रक्ष्मीक्रीडातडामो रतिधवलगृहं दर्पणो 
दिग्वधूनां पुष्पं स्यामारतायास्तिभुवनजयिनो मन्मथस्यातपत्रम् । पिण्डीमूतं हरस्य स्मितमः 
मरसरितपुण्डरीकं म्रगाङ्को ज्योत्स्नापीयुषवापी जयति सितदृषस्तारकागोकुरस्य ॥ १६८ ॥ 

सकलङ्चन्द्रवर्णनम् ॥ दोषागमनमाशङ्कय रविरेष तिरोहितः । कथमिन्दुः स- 
मायाति कुतः शङ्का कटङ्किनः ॥ १३९ ॥ यक्षं विरहिणं कंचित्राप्नयामाप्र तेजप्ता । 
यक्ष एव विदमेन संहगरोऽमूहिषौ क्षयः ॥ १४० ॥ शिवमाटानोत्थेन धूमयो- 
गेन कालिमा । विधौ शङ्कते कि वा इति मन्मानप्ताश्यः ॥ १४१ ॥ इन्दोरेककलाया 
रु्रेणोडधलय मृधेनि तायाः । स्थानमिव तुच्छमेतत्करङ्करूपेण परिणमति ॥ १४२ ॥ 
अस्तं गतवति सवितरि पायप्तपिण्डं सुधाकरं प्राची । विरचयदम्बरकुशमुवि चरति कटङ्क- 

स्तदन्तरे काकः ॥ १४३ ॥ रष्णवणेहदयं ितदीप्ति द्ुप्रियः किर कलङ्किनमाहुः । 
कृष्णवणैसमुदीरणमा्रदेव यद्रति दस्यकलङ्कः ॥ १४४ ॥ आयताग्रसितरस्मिनिबडं 
लाञ्छनच्छविमषीरसदिग्धम् । चन्द्रकेतवमरुत्पटचक्रं क्रीडयोत्सृजति कि स्मरनालः 
॥ १४९ ॥ शम्बरारिरमृतं विषगम चन्द्रविम्बकपटात्मयुनक्ति । यद्वहिः पितमथासित- 
मन्तः मोपितान्दहति दशेनमात्रात् ॥ १४६१ ॥ अयं पुरः पषेणरवैरीशः किं दर्पणोऽयं 
रजनीरमण्याः । यतस्तदीयं प्रतिमिम्बमसिमन्संरक्ष्यते ठाज्छनकेतवेन ॥ १४७ ॥ प्रदो. . 
पमातङ्गमन्देव्तुङगं समारुह्य पतमागतोऽयम् । सिन्दूरिते तस्य पुधांशुकुम्भे किमङ्कदो 
रक्षममिषेण दत्तः ॥ {४८ ॥ मम प्रियां कैरविणीं करेण सेतापयामास दिनाभिनाथः | 
इतीव दुःखेषिकटः कलावान्पपौ विषं रक्षममिपिण सद्यः ॥ १४९ ॥ कठाभिनाथानयनाय 
सायं कुमहतीमनेषित एष मूङ्गः । किमिन्दुनाटिङ्गय सरागमङ्गे कतः कठङ्कप्रममातनोति 
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॥ १९० ॥ नेदं नभोमण्डलमम्ुरारिर्नताश्च तारा नवफेनभङ्गाः । नायं शश्ञी कुण्डलितः 
फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥ १९१ ॥ मभूवतधः कुपितः खकीयमधुमपा- 
पद्मनिमीटनेन । बिम्बं समाक्रम्य बलात्मुधांशोः कलङ्के ध्रवमातनोति ॥ १५२ ॥ 
अत्रान्तरे च कुल्याकुटवत्मपातपंजातपातक इव स्फुटलाञ्छनश्रीः । वृन्दावनान्तरमदीप- 
यदंशुनाकर्िकसुन्दरीवदनचन्दनबिन्दुरिनदुः ॥ १५३ ॥ अच्छमकाशवति चन्द्रमपि मिये- 
ऽस्िन्नाहादकारिणि सुधावति पणेभिम्बे । धाता विचिन्तय मनपरासिरटष्टिपातं इ चकार 
किमु कनटनिन्दुयोगम् ॥ १९४ ॥ दष्टे जगद्यपुषि कालमुनगमेन तत्रान्धकारमिषमा- 
विरमृद्धिषं यत् । संातलक््षणि तदिन्दुमणो निपाय्य ज्योत्तञामये पयमि तत्सिपति स्म 
धाता ॥ १९९ ॥ दिग्यन््रतस्तिमिरचृणेविशेषपृणादुद्रलरोडुमयरभकविसफुटिद्धात् । कठेन 
एवगिरिदुगजषा पयुक्तो दरत्तोपलो विधुमिषात्यथिकान्हिनस्ति ॥ १९६ ॥ मन्थानमूमिर्- 
मृलरिराप्तहसमंघट्टनत्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । छाया मगः शश्चक इत्यतिर्पमरोक्ति- 
स्तेषां कथंचिदपि तत्र हि न मरप्क्तिः ॥ १९७ ॥ अवाप्तः प्रागरम्यं परिणतरुचः रटत. 
नये कलङ्को नैवायं विस्तति शशाङ्कस्य वपुषि अमुष्येयं मन्ये व्रिगल्दप्रतस्यन्दरिरिरे 
रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गादमुरमि ॥ १५९८ ॥ समयशवरो व्योमारण्ये मुधाशनमक्षि- 
काघविहितघुषानिम्बकषद्रसफुरत्पटं प्रति । कलयति कलङ्काख्यं भूमं निपी्य पुनश्च तत्कि- 
रति मधुरज्योत्ल्ाक्ोद्रं महीतलमाजने ॥ १९९ ॥ रुचिभिरमितषटङगोत्कीर्णैरि व्रमरेणुभि- 
यदुडुभिरपि च्छः स्थृटरिव म्रियते नमः। प्रकृतिमहिनो माख्द्िमबोनप्रनाृतकर्मणस्तदय- 
मपि हि वष्टः कुन्दे भविष्यति चन्द्रमाः ॥ १९० ॥ तरुणतमाटकामटमटीमममेतदयं 
कलयति चन्द्रमाः किल कलङ्कमिति ब्रुवते । तददरतमेव निदयविधतुददन्तपदव्रणाक्वरोपदरि- 
तमिदं हि विभाति नभः॥ १६१॥ अङ्क केऽपि शाङ्करं जटनिधेः पङ्क परे मेनिरे 
सारङ्क कतिचिच्च संजगदिरे मृच्छायमेच्छन्परे । इन्दौ यर्दलितिनद्रनीरशकलद्यामं दरीदट- 
स्यते तत्स॑न्द्रं निशि पीवैमेन्धतमसं क्िस्थमाचक्षमहे ॥ १६२ ॥ रङ्गावङ्कगते तरिविष्टप- 

वनीखेरत्कुरङ्गीगणेः साकं कीडनकेोतुकेन रमपादुलछु् यति दिवम । तच्छायानृगतात्म- 
मूतिरधुना षत तमेनं शक्ञी मन्दं व्यायतरर्मिनालकटितः खाग्र समारोहति ॥ १६३६ ॥ 

कारमीरेण दिहानमम्बरतरं वामभ्रुवामाननदेराज्यं विदधानमिन्दृदपदां मिन्दानमम्भःपरिराः । 
मतयुदयतपूरुहूतपत्तनवधृदत्ता्दूवाङ्रक्षीवात्सङ्गकुर मन्द वमिदं विम्बं समृजनृम्मत ॥ १६४॥ 

[व 

नायकागमनावस्थावणनम् । । 

श्रुतायान्तं बहिः कान्तमसमाप्तविमूषया । माठेऽखनं दशोटक्षा कपोटे तिलकः 
------~---" ~+ ८ 

~. = ~~~ ० ~~~ ध ~~ 

१ मध्यमागे. २ मन्दरः ३ चिहम्. ४ म्रसैः ५ छायादीनाम्ः € कलङ्कम्. ७ अरुवन्. 

८ स्फुटित. ° घनम्. १० गद्रध्वान्तम्. 



४९२ पुभाषितरतमाण्डागारम् । भ०६] 

ङतः ॥ १ ॥ आगच्छनपूचितो येन येनानीतो गृहं मृति । प्रथमं परि कः पृञ्यः कि 
काकः कि क्रमेटकः ॥ \ ॥ सनितस्कलररीरा क्षणे क्षणे मनक्नि फिमपि गणयन्ती | 
उत्वमिव तं दिवम मनुते मुग्धा भ्रियागमने ॥ ३ ॥ अभ्युन्नतस्तनयुगा तरटायताक्षी द्वारि 
स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय । सा पृणेकुम्भनवनीरजतारणखकसंमारमङ्गरमयत्नकृतं त्रिधतते 
॥ ४ ॥ आयातो दयितस्तवेत्ति सहसा न श्रद्धे मापितं सद्यः म्मखतां गतेऽपि 
सुमुखी भ्रान्ति निजां मन्यत । कण्ठापिमुनेऽपि श॒न्यद्दया खपरान्तरं शङ्कत प्रतार 
्िमियं मियस्य कियता प्रेत शातोदरी ॥ ९ ॥ द्यारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सन्द- 
यपतारश्रिया प्रोह्ास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम् । आनीतं पुरतः रिरो- 
ऽशकमधः क्षिप्ते चे टोचने वाचस्तच्च निवारितं प्रप्ररणं संकोचित दोस्त ॥ ६ ॥ 

नायकागमने नायिकां परति सखीवचनम् । 
निलयं मनोरथस्यापि सखि दुगम एव यः । अभवत्मां्रतं कामं प्लक्षेण विभाति 

सः ॥ १ ॥ धेय॑माधाय रजा च व्यपनीय विलासिनम् । संमावयपि करि नैनं दिष्टा 
स्वयमुपस्थितम् ॥ २ ॥ अपाङ्गमंसागि तरङ्गितं टशोभबोररादान्तविकापि वहनम् 1 
विसारि रोमाञचितक शुकं तनोस्तनाति याऽसौ सुभगे तवागतः ॥ ३ ॥ कटय वलयं 
धम्मिहेऽस्मि्तिवेशय मद्िकां रचय मिचयं मुक्ताहारं विभूष्य म॒ल्रम् । मगमदमपोप- 
तरापं कुरुप्व कपोलयोः सहचरि समायातः प्रातः मर ते हदयपियः ॥ ४ ॥ 

नायकातिथ्यवणनम् | 

आयाते दयित मरुम्थटभवामतमरे्ष्य दर्टद्धयतां गहिन्या परितापवाप्पकटिटामामञ्य 
दृष्टि मर | इचा पीटृशमीकरीरकवटं नटाव्दनादरादन्प्रृष्टं करभम्य कमरमरामारा- 
गरटय्रं रनः ॥ १ ॥ बाा वन्दनमाटिकाकरिमल्यग्रस्थीनधः कुषेतः श्रा वह्वभवाह्- 
नस्य रटितं दामेरकम्याङ्खने । आक्रन्दात्पहदा वनाद्रर्जनं नामाग्रसङ्गादसन्कान्तं सखीव- 

धपातकात्स्मरमसत्कीर्तेः परावतेयत् ॥ २ ॥ किचित्कम्पितपाणिकङ्कणरवेः प्ट नन॒खा- 
गतं व्रीडानम्रमुखाठ्जया चरणयोन्यम्ते च नेत्रोत्पटठे । द्वारस्थस्तनयुग्ममद्गटधटे दत्तः भ- 
वरो हदि सखामिन्कि मवतोऽतिधेः समुचितं सख्यानयानृष्ठितम् ॥ ३ ॥ दीघां बन्दनमाटिका 

विरचिता टष्टयैव नेन्दीकरः पप्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजाल्यादिभिः । 
दत्तः खेदमुचा पयोधरभरेणार््यो न कृम्भाम्भप्ता चरेवावयेवैः म्यस्य विरातस्तन्न्या 
कतं मङ्कलम् ॥ ४ ॥ 

द ण 2 

१ अन्यन्तसंनिहित, 
‡ “~~ `ˆ ~ ---~ --- ----- ---- ~~ ` ---- -- ता ता नाम ७-१ १०.०.७०. 



[भर ०६ नायकस्य नायिकां भरति मश्नः-मणयकलहे नायिकानुनयः । ४९३ 

„ _,. नायक्रसप्र नायिकां प्ति प्रशषः। 
रशा केनापि तं परृतिरियमङ्गस्य ननु मे मलाधूप्रा कस्माद्ृरुजनग्रहे पाचकतया । 

रमरस्यस्मान्कच्चिन्रहि नहि नहीलयेवमवदच्छिरःकम्पं बाह्या मम हदि निपल प्ररुदिता ॥ १॥ 
रःशामतीलारीना महिनवप्तनाप्ी्वनता चिरादृष्टापीति स्मनकलदाकम्ं प्ररदिता । परि- 
प्वक्ता यावत्मणयपदवी कामपि गता ततः सारङ्खक्षया हृदयसदने टीनमभवत् ॥२॥ 
अङ्गानामतितानवं कथमिदं कम्पश्च कस्मात्कुतो मुण्े पाण्डुकपोटमाननमिति मागेश्वरे 
एच्छति । तन्य्या सवेमिदं सभावनमिति व्याह पश्मान्तरव्यापी बाप्मभरस्तया चि. 
तया निःश्वस्य मुक्तोऽन्यतः ॥ ३ ॥ 

प्रणयकलहे नायिकालुनयः। 
अनिदेयोपभोगस्य रूपस्य मदनः कथम् । किनं सलु ते चेतः शिरीषस्येव बन्धनम् 

॥ १ ॥ कि चां भणामि विच्छरेददारुणायाप्तकारिणि । कामं कुरु वरारोहे देहि मे परिर- 
म्भणम् ॥ २ ॥ मयि ते पादपतिते किकरतमुपागते । मिये कामातुरः कोपं कान्ते कोऽन्यो- 
&पनेप्यति ॥ ६ ॥ दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कृटत्रतम् । तन्मे दीर्घक्षि ये 
मराणास्त लरदाशानिबन्धनाः ॥ ४ ॥ मुखमिन्दुयैथा पाणिः प्रह्वे समः मये । वाचः सुधा 
टवोष्ठस्ते तरिम्बतुल्यो मनोऽदमवत् ॥ 4 ॥ सोदुमटमस्ि नाहं सुन्दरि मन्दागमादिलम्बं ते । 
पश्राराखहतं मां परंनीवय चास्गात्रि परिरम्भः ॥ ६ ॥ सकृदिव सरमप्य बाल मम हस्ते मद- 
नवर्मततस्य | अपहरमे कुचकुम्भं तृषितकरादमृतकुम्भमिव ॥ ७ ॥ अपराध नृनमहं पसीद 
रम्भोरु व्रिरम संरम्भात् । सम्या जनश्च कुपितः कथं नु दापो निरपराधः ॥ ८ ॥ लामयमाव- 
दधाजजलि दापजनस्तमिममथमथेयते । खपिहि मया सह सुरतव्यतिकरणित्नैव मा मेवम् ॥ ९॥ 
सरटे साहसरागं परिहर रम्भारु मुञ्च संरम्भम् । विरसं विरहायासं वाहु तव चित्तमसहं मे ।१०॥ 
क्षीणः क्षीणोऽपि शारी मूयो मृयोऽमिवधेते नित्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवति 
यातं तु ॥ ११॥ अङ्कानि खेदयसि कि रिरीषकुमूमपरिपेखवानि मुधा । अयमीहितकमुमा- 
नां संपादयिता तवास्ति दाप्नननः ॥ १२ ॥ मधुधारेव न मृच्प्ि मानिनि रूक्षापि माधुरी 

सहजाम् । रृतमुखभङ्गापि रसं ददासि मम निम्नगा यथाम्भाषेः ॥ १६ ॥ विराममेवानटया- 
तितोपात्तथापि रोषारुणितेव दृष्टिः । निशापतिः श्छिप्यति परश्चिमाशामय करिमाशां 
विफटीकरोपि ॥ १४ ॥ यदि प्रिय वत्सि तव प्रभु मामनन्यमाधारणदासमङ्गवौः। 
तदद्य वक्षो मम पात्रमस्तु खयंग्रहाश्चेपमहोत्प्रवानाम् ॥ १९ ॥ उत्तर्गय कुरङ्गखो चन रोचने 
कमलगर्षमोचने । अस्तु स॒न्दरि कटिद्वनन्दिनीवीचिडम्बरगमीरमम्बरम् ॥ १६ ॥ रदरि- 
मुखि तव भाति भङ्करभरथुवननमोहकराखकाटप्षः । यदुदितभयमञजनाय यूनां चद्धरसी- 

= त त ज जानाय ज ७१ ७ ५ ~~ ~+“ ~ 



४९४ मुभाषितरब्रभाण्डागारम् । भ०६। 

सुधैव सिद्धमन्त्र: ॥ १७ ॥ त्वयि निबद्धरतेः भ्ियवादिनः परणयभत्तपरा्ुखनेतपः 

कमपराधलवं मयि परयति त्यजसि मानिनि दापतननं यतः ॥ १८ ॥ विराज सुन्दरि संग- 

मप्ताध्वसं ननु चिरातगति प्रणयोन्मुखे । परिगृहाण गते सहकारतां ल्रमतिमुक्तरताचरितं 
मयि ॥ १९ ॥ मोहान्मया सुतनु पूवेमपकषितस्ते यो बाष्पनिनदुरधरं परिबाधमानः । तं 
तावदाक्रुटिरपक्ष्मवि्रमद्य कान्ते प्रमृज्य विगतानुशयो भवामि ॥ २० ॥ मुग्धे विधेहि 
मयि निद॑यदन्तदंशं दोवेष्धिबन्धनििडस्तनपीडनानि । चण्डि त्वमेव मुदमुञ्चय पञ्चबाण- 
चण्डालकाण्डदलनादमवः मयान्ति ॥ २१॥ मा मा समराध्वप्मपेहि विटोलनेत्रे दाप जने 
किमिति संभ्रमकातरामि । कि युज्यते बत मया चिरकाह्वितस्य मध्ये वराङ्धि परिरम्भमु 
खस्य भङ्गः ॥२२॥ कि शीकरैः कमविमदिभिराद्रेवातं सचा्यामि नलिनीदटताटबृन्तम् । 
अङ्क विधाय चरणावुत परद्मताग्रो संवाहयामि करभोरु यथापरं ते ॥ २६ ॥ आताप्रताम- 
पनयामि विलक्ष एष लाक्षाङ्तां चरणयोस्तव देवि मू । कोपोपरागजनितां तु मृखेन्दु- 
निम्बे हर्तु क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात् ॥ २४ ॥ ईन्दीवरेण नयने मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपछछवेन । अङ्गानि चम्पकदषैः स॒ विधाय वेधाः कान्ते कथं घटित- 
वानुपटेन चेतः ॥ २९ ॥ कि मुक्तमाप्ननमरं मयि संभ्रमेण नोत्थातुमित्थमुनितं मम तन्तु- 
मध्ये । दष्टिप्रसरादविधिमात्रहमो जनोऽयमल्यादरेण किमिति क्रियते विरक्षः ॥ २६ ॥ 
मुम्रालकं स्मितपरानितचन्द्रलेखं टग्टीटया कुवट्यश्रियमाददानम् । एतन्मुखं दिविषदा- 
मपि हुनिरीक्ष्यं तन्वद्गिं मामिव मुधा किमधःकरोषि ॥ २७ ॥ टावण्यकान्तिपरिपूरितदि- 
स्मखेऽस्मिन्स्मरेऽधूना तव मुखे तरछायताक्षि । क्षोमं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥ २८ ॥ किते निपरगेरुचिरो चरणो कराभ्यां 

संवाहयामि नयने च तवाञजनेन । करि रञ्जयामि क्रमु ते स्तनयोविनित्रां पत्रावरी 
विरचयाम्यचिरेण तन्वि ॥ २९ ॥ सुतनु जहिहि मोनं मुज वाचो जडत्वं प्रणयिनि 
यि कोपं किकरे कि करोषि) अथ यदि तव चित्ते सापराधोऽस्मि बाले निजभुनयुगव्धी- 

बन्धनं मां विधेहि ॥ ३० ॥ किमपि किमपि राङ्क मद्गरेभ्यो यदन्यद्धिरमत् परिहापश्चण्डि 

पयुत्ुकोऽस्मि । कलयसि कटितोऽहं वमे देहि वाचं प्रमति हृदयमन्र्वहलं निरईयापि 
॥ ६१॥ यद्विदमगणयिवा दुवेहं श्रोणिमारं मदमिपरणरोमात्मस्थितं पद्मताग्रम् । 
अयमहममिवान्छाम्यप्रमरज्येव पापं सुमुखि पदतटं ते चृडितुं चुम्बितुं च ॥ ३२ ॥ वितरय 
कुचयोस्वदशैनोपक्रमाणां मदनकशररुजानां शान्तये मामकीनाम् । सकृदपि परिरम्भं मुभ 
दोमृलकूरंकपघनपरिणाहख्यातयोरेतयोस्ते ॥ ३३ ॥ चरणकमल्दापस्वेष संकस्पपगे 
सुमुलि यदमिधत्पे त्वं बलात्कारधूतंषू । प्रस्मविष्ततरषः पीडयाम्यात्मनेव द्धिरद इव सरोजं 
पाणिमापाट्लं ते ॥ ६४ ॥ विकिर धवल्दीधापाङ्गपंसपि चक्षुः परिजनपथवर्तिन्यत्र किं 

१ नीलोतयलेन, २ परााणेन, तत्सदशकटिनलात् 



[भ्र०६ भरणयकङहे नायिकानुनयः | ४९१ 
संमरमेण । स्ितमधूरमुदारं देवि मामारपोचैः मभवति मम पाण्योरजरिः सेक चम् 
॥ ३९ ॥ परिषट्ठति ललाटे भङ्करा भूलता कि मदननयपताकाविभ्रमं बिभ्रतीयम् । 
स्फुरति च किमकाण्डे चण्डि निम्बाधरोऽयं मदुपवनविधृतोन्निद्रबन्धूकनन्धुः ॥ ३६ ॥ 

मटमृहरवक्षणं सरसम संस्तवः समुचलतःङ्गिणि मचुरनममर्र्छहा । मुहनिबिडनप्रता 
परिजनम्यपेक्षापि नो कुतः सुमुसि शिक्षिता कथय कोपरीतिस्वया ॥ ३७ ॥ तरङ्गय 
टशोऽङ्कने पततु चित्रमिन्दीवरं स्फुयकरुरु रदच्छद व्रजतु विद्रम शवेतताम् । क्षणं वपुरपा- 

वृणु स्एश्तु काञ्चनं कालिमामुद्श्चय मुखं मनागमवतु च द्िचन्द्रं नमः ॥ ३८ ॥ उदञ्चय 

टगञ्चं चलतु चश्रीकोचयः प्रपञ्चय वचः सुधाश्रवणपालिमारिङ्गतु । भुवं नर्य नागरि 
तयजनतु मन्मधः कामु मुखं च कुरु पृं व्रजतु लाघवं चन्द्रमाः ॥ ३९ ॥ परो दिग- 
नुरागिणी तदपि नानुरागोदयः कृशोदरि निशा छशा तदपि ते न मानः छाः । भरसन्न- 
मिदमम्बरं तदपि न मन्नं मनो ननाद चरणायुधस्तदपि मौनमारम्बते ॥ ४० ॥ छतो 
दूरादेव सितमधुरमम्युद्रमविधिः रिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमृचचैः प्रणमितम् । न दष्टः 
रोथिल्यं मरत इति चेतो दहति मे निगृढान्तःकोपा कटिनह्दये संवृतिरियम् ॥ ४१ ॥ 
गतप्राया रात्रिः शरिमुखि शशी शीयेत इव मदीपोऽयं निद्रावशामुषगतो पृणत इव । 
प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहामि ध्रुवमहो कुचप्रल्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम् 

॥ ४२ ॥ इदं दूर्वाकाण्डदुतिमुषि कपोटे कतिपयैः श्रमाम्भोभिः कीर्णं सहजवकरुलामोद- 
सुमगम् । समाकारं ताम्राधरमनुमनुप्व मियतमे मनोज्ञं ते पातुं मृखकमल्माघ्रातुमथवा 
॥ ४३ ॥ मभसदे तस्व प्रकटय मुदं संल रपं मिय शुप्यन्लङ्कान्यमृतमिव ते सितु 
वचः । निधानं सोख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मृखं न मुग्े प्रदयेतं परभवति गतः कालह- 
रिणः ॥ ४४ ॥ प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते करिष्याम्येवं नो पुनरिति 
भवेदभ्युपगमः । न मे दोषोऽस्तीति तरमिदमपि हि ज्ञास्यति मृषा किमेतम्मिन्वक्तु क्षम- 
मिति न वेद्ध प्रियतमे ॥ ४९ ॥ छृतेऽप्याज्ञामङ्गे कथमिव मया ते प्रणतयो ताः 

समला हस्ते विसजसि रषं सुप्र बहुशः । प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमपीमाद्य गणितो 

वृथा यत्र ल्िग्धाः म्रियस्रहचरीणामपि गिरः ॥ ४१ ॥ कपटे पत्राली करतर्निरोधेन मृदिता 

निषीतो निःश्वातैरयममृतदयोऽधररसः । मुहुः कण्ठे ्स्तरट्यति बाप्पः स्तनतटं रियो 
मनयुनीतस्तव निरनुरोषे न तु वयम् ॥ ४७ ॥ प्ृतनु हृदया्लयदिशव्यटीकमपेतु ते 

किमपि मानसः संमोहो मे तदा ब्वानम्त् । प्रबल्तमसामवमायाः शुभेषु हिं वृत्तयः 

क्षजमपि शिरस्यन्धः कितं धुनो्वदिशङ्खया ॥ ४८ ॥ परिहर तातङ्क शङ्कां लया 

सततं घनस्तननधनया क्रान्ते खान्ते परानवकाशिनि । क्ति वितनोरन्यो धन्यो न 

कोऽपि ममान्तरं स्तनमरपरीरम्भारम्मे विधेहि विधेयताम् ॥ ४९ ॥ व्यथयति वृथा मोनं 

` 4 जलन्तकोमे. २ मिराृतिदुःखम्. ३ मााम्. ४ सर्पभान्या, 



४९६ सभाषितरलमाण्डागारम् । प्र०६) 

तन्वि प्रप्य पमं तरुणि मधुरालपिस्तापं विनोदय टष्टिमिः । मुमुखि विमुखीभावं 
तावद्धिमञ्च न वञ्चय खयमतिदायज्लिग्धो मुग्परे पियोऽहमुपम्थितः ॥ ५० ॥ कठिनदृदये 
मच भ्रान्ति व्यटीककथाभ्रितां पिदनवचनेदःखं नेतं न युक्तमिमं जनम् । किमिदमथवा 

मलयं मग्रे चया हि विनिश्चितं यदभिरुचितं तन्मे कृचा प्रिये मुखमाम्यताम् ॥ ५१.॥ 

पादासक्ते मनिरमिह ते वामता कैव कान्ते सन्मेस्े प्रणयिनि जने कोपने कोऽपराधः | 
इत्थं तस्याः परिननकथा कोपवेगोपशान्तो बाप्पददैस्तदनु सहमा न स्थितं न 
प्रयातम् ॥ ९२ ॥ कोऽयं कोपविधिः प्रयच्छ करुणागभं वचो जायतां पीयुषद्रवदी- 

धरिकापरिमकैरामोदिनी मेदिनी । आस्तां वा शएहयाटृलोचनमिदं स्यावतैयन्ती मृदु- 
यस्मै कुप्यपि तम्य सन्दरि तपो्न्दानि वन्दामहे ॥ ९३ ॥ सर्येऽस्ताचलमोरि- 
मालिनि ग्रहे दीपावरुक्षाटिनि प्राणम्वामिनि मानिनि प्रतिपद सत्कारमातन्वति। 

यन्मानं न जहामि कोपकलनादालोहितस्ततक्षणादिन्दुः सुन्दरि पवैपवतशिरःसीमानमाे 
हति ॥ ५४ ॥ सन्येवात्र गृहे गृहे युवतयस्ताः पच्छ गघाधना प्रेयांमः प्रणपनिि कि 

तव पुनदौमो यथा वतेते । आत्मद्रोहिणि दुजेनप्रलपितं कर्णे वृथा मा कृथा्छिन्नस्नेहरमा 
भवन्ति पुरुषा दुःखानुवल्यां यतः ॥ ९५ ॥ स्षीणांशुः शशराज्छनः समि पनः क्षीणो 
न मानस्तव स्मरं ̀  पदावनं मनागपि न त स्मेरं मुखाम्मोरुहम् । पीतं श्रोत्रयुगेन षट्पदरूतं 
पीतं न ते जल्पितं रक्ता ईक्रदिगङ्खना रविकरेनायापि रक्तापि किम् ॥ ९६ ॥ कि कण्डे 
रिथिीकतो मृनटतापाश्षः प्रमादान्मया निद्राच्छेदविवतेनेप्वभिमुखी नाद्यापि संमािता । 
अन्यस ननमंकथाट्धुरहं स्वपे तया रक्षितो दोषं पद्यपि कि भिये परिजनोपालम्भयोग्ये 

मयि ॥ ५७ ॥ चकुजीब्यमपैतु मानिनि मुखं संदश्य श्रोत्रयोः पीयुषसत॒तिसौख्यमस्तु 
मधुरां वाचं भिये व्याहर । तापः शाम्यतु मे प्रसादशिश्िरां टष्टि शनैः पातय त्यक्ता 
दीधमभृतपवेमचिराद्रोपं मणीदोपनम् ॥ ५८ ॥ कस्याणाङ्गरुचानुरक्तमनमा लं येन संमा 
ध्येते यम्या मुमषि तया पनरमुल्यागेऽपि संनह्यते । सोऽयं म॒न्दरि पर्चवाणविरिष- 
व्याटीददोरन्तरखेरोत्पीटितपीवरस्तनतटस्वदोतापञ्जरे ॥ ९९ ॥ रीतांशुर्मुखमृत्पटे तव 
ट्श पदानुकारौ करौ रम्मागर्भनिम् तवोरुयुगरं बाहू मृणारोपमौ । इल्याहादकरासि- 
लाङ्गि रमपरा्तिःशङ्कमारिद्गय मामङ्गानि तमनङ्गतापविधुराण्येद्येहि निवाप्य ॥ ६० ॥ 
्लिपं यद्यपि वीक्षितं नयनयोस्ताम्रा तथापि दयुतिमाधृयौपि सती स्वखयनुपदं ते गद्रदा 
वागियप् । निःश्वासा नियता अपि स्तनभरोत्कम्पेन संरक्षिताः कोपस्ते प्रकटं प्रयतवि- 
शतोऽप्येष स्फटं रक्ष्यते ॥ ६१ ॥ भरभङ्गेः क्रियते लछारशशिनः कस्मात्कलङ्को मुधा 
याताकम्पितनन्धपुप्पसमतां नीताऽधरः कि स्फुरन् । मध्यश्राधिककम्पितस्तनभरेणायं पुनः 
सिते कोपं मुञ्च तवेव नित्तहरणायेतन्मया क्रीडितम् ॥ ६२ ॥ भूम न करोषि रोदिषि 

--- ~~------~~~--~~----------- 

१ प्रियाः. २ विकसितम्. ३ भ्रमरदब्दः, ४ प्राची 



[भ्र०६ प्रणयकलह नायिकानुनयः-मख्यनुनयः । ४९७ 

महमगयेक्षणे केवटं नातिमरस्फुरिताधरानवरतं निः्वासमेवोज्छपि । वाचं नापि ददामि ति- 
मि प्रं परभ्यातनप्रानना कोपस्ते स्तिमितोऽतिपीडयति मां गृदमरहारोपमः ॥ ६३ ॥ धृष्टः 
कि पृरतोऽवरुध्य विहसन्गरहामि कण्ठे मियां कि वा चाटृशतपरचण्डरचनाप्रीतां करिष्यामि 
ताम । कि तिष्ठामि छताजरचिनिपतितस्तस्याः पुरः पादयोः सत्यं सल्यमहो न वेदयनुनय- 
स्तस्याः कथ स्यादिति ॥ ९४ ॥ पश्र लं कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ताः कथा योषितां द्रा- 
देव मयोज््िताः सुरभयः खग्गन्धधृपादयः । रागं रागिणि मुञ्च मय्यवनते दष्टे परपरीदा- 
भूना सग्यस्त्वह्िरहे भवन्ति मुभगे स्वा ममान्धा दिराः ॥ ९५ ॥ व्यादृत्तं खट सरतो 
वरिपयतस्त्वय्येव ीनं मनो नित्यं च त्वदधीनमेव नियतं मञ्जीवितं मानिनि । मत्वैवं मयि 
नुनमन्यविषया शङ्का त्वया त्यञ्यतां किवान्यत्र निश्चाकरोऽमिरमते मुक्त्वा क्षणं कौमुदीम् 
॥ ६६ ॥ यद्रम्यं गृरुगौरवस्य पु्दौ यम्मिछछमन्तेऽन्तरं यद्ाक्षिण्यवकशात्मसह्य सहते 
नर्मोपिचारानपि । यछ्छला निरुणद्धि यत्र रपथेरुत्पाद्यते मत्ययस्तत्कि मेम सम॒ उच्यते 
प्रिचयम्तत्रापि केपेन किमि ॥ ९७ ॥ मृगे मानिनि कापरीतिरियती युक्ता न 

तथ्यं त्विदं कान्ते कि त्वदुपेकषिता मम तनुः शामेत नेहाद्भुतम् । अन्यायो मवति च्छलस्य 
करे दक्षे जने ऽन्यादृशं कारेति प्रतिरुद्धवागकरवं वाक्स्तम्भनं नुम्बनैः ॥ ६८ ॥ मानं 

मानिनि मख देवि दयिति मिथ्या वचः श्रूयते कि कोपो निनसतवरके यदि वरचः यं 
त्वया गृह्यते । दोर्म्यां बन्धनमाशु दन्तदटनं पीनस्तनास्फाटनं दोपश्चेन्मम ते काराक्षवरि- 
हिमे: दासैः प्रहारं कुरु ॥ ६९ ॥ मृभरु तं नवनीतकल्पददया केनापि दरमन्तिणा 

मिथ्यैव मियकारिणा मधमृेनास्मासु चण्डीरृता । कि व्येतद्धिमृश क्षणं प्रणयिना- 
मेणाक्षि फम्ने हितः कि घात्रीतनया वयं क्रिमु सखी कि वा किमम्मत्मृद्त् ॥ ७०॥ 

सख्यनुनयः । 

मर्भे मानंनते कतु युक्तं प्राणाधिकरे परिये । भते मत्पर क्रियत्काटं जीवितं जीवनं 

तिना ॥ १॥ कुपितामि यदा तन्वि निधाय करजक्षतम् । धान भूनपाशाभ्यां कण्ठमस्य 

ददं तदा ॥ २॥ स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीदिते । प्रद्य निजितकदर्षं कंदपवशम। 

म्यम ॥ ३६ ॥ रमणे चरणम्रान्ते मणतिप्रवणेऽधृना । वदामि मनि ते तं कदाचिन्न 

चिताः करुः ॥ 8 ॥ यदि कुप्यसि नास्ति रतिः कोपेन विनाधवा कुतः कामः । कृप्य न 

करोपय च लं परमीद च त्वं प्रसादय च कान्तम् ॥4॥ अणे च तरुणि नयने तव 

मलिनं च मियस्य मुखम् । मुखमानतं च समि ते उ्वलितश्चाम्यान्तरे स्मरञरनः ॥ ६ ॥ 

अञ्चति रजनिरुद वति तिमिरमिदं चश्चति मनोभूः । उक्तं न त्यज युक्तं विरचय रक्तं मन- 

स्तस्मिन् ॥ ७ ॥ वियदटिमलिनाम्बुगमेषं मधुकरकोकिलकूनितेदिशां श्रीः । ध्ररणिरमि- 

नवाङ्कराङ्करङ्का मणतिषरे दयिते रमीद मृगे ॥ ८ ॥ जहीहि कोपं दयितोऽनृग्यता 
अ 
ज ९६ 

। | 



४९८ मृभाकितिरतनभाण्डागारप् । प०६] 

पराऽनशने तेवर चयं मनः} इति प्रियं काजिदुपेतुमिच्छती परानुनिन्ये निपुणः म॑ 
जनेः ॥ ९ ॥ मभयचकितं विन्यम्यन्ती टसं तिमिर् पथि प्ररु महुः म्वा मनद 
परीन ।वतिन्वताप् । केषमापं रहःपराप्तामद्रनटनराद्ाभः पमाम् मभगःम चां प्रयत्न 

पन् रतायन ॥ १: ॥ नपनृदये ति स्वातन्त्यास्सवयं गृहमागतश्चरणपतितः ममा 
रद्र: प्रियः ममुपश्षितः । तदिदरमघूना यतनीयं निरम्नमखोदया सुदिनवरारणा दृनोतानां 

सहस्व रुषां फलम् ॥ ६१ ॥ दिवन्नाम्नं मुमि बहिरवनतः प्राणदयितो निराहाराः स्यः 

मेनतरुदविच्छरननयनाः । परित्यक्तं सवं हमितपटिं परशुकेम्तवावस्था नेयं विुन 
ंटिने मानमधृना ॥ १२॥ अमह्त नायं न च वु गुणैरेव रहः भियो मुक्ताहारस्तव 
नरणमुर निपतितः | गृहाणेनं मुग्ध त्रनतु तव कण्टप्रणयिनायुपाया नाम्यन्यम्तव हृदय- 
द्ाहोपदामने |} १६ ॥ अनाटोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादल मृद्दस्त्वयाकाण्दे मानः कि- 
मिति मरटे म॑प्रति छनः । समाकृष्टा ह्यते प्रदयदहनीद्रापरशिणाः स्वहस्तेनाङ्गाराम्तदल- 
मधृनारण्यरुदितः ॥ १९ ॥ अयेऽस्तमयते शशी नहि दशीमवलया ग्रहो विनयति 
तमां हठं करिमणमप्यपाम्ने मनः । मवि प्रकटितोऽरुणो न करुणोदयस्ते मनाक्मयाति 
खल यामिनी न वरिमनीकधा नायकम् ॥ १९॥ आयातः कुमुदेश्वरो विजयते सर्वश्वरो 
मारतो भङ्गः स्फृजति मरवा न निकटं प्राणेश्वरं मुखति । एते पिद्धरप्राः प्रमूनविश्िखा 
वेद्यो ऽनवद्योत्मवा मानव्याधिरयं कोदरि कथे तच्चतमि स्थास्यति ॥ १६ ॥ मानं मा 
निनि मश्च मानममवः साप्राज्यमञ्नम्भनां हा हा गच्छति यामिनी न समया यतः पुन 
प्राप्यते | अव्यल्पागमि कन्पिताभिक्रमये काने प्दान्तानते कोऽयं काकरिटवापिकषटिपत- 

मय कोपस्वयाटस्विनः ॥ १७ ॥ स्िग्रे यत्पस्पापि यत्रणमति स्तव्यसि यद्रागिणि 

दवेपम्थामि यदुनमृते विमलतां यातामि तस्मिन्निये । तयक्तं विप्रीतिका्िणि तत श्री 

ण्टवना विषं शानांलम्तपनो हिमं हतवतः क्रीठामृदो यातनाः ॥ १८ ॥ तां चित्तेन चिरं 

वृहत्रयमतिश्राना भद तापितः कन्दर्पेण च पानुमिच्छति सूधासंवादविं विम्बाषिरम् । अ 

म्याङ्कं तदचेकरु क्षणमिह मृक्षपरकषमीक्रीते दासिजनऽपि सवितपदाम्मान कृतः एत्र 

॥ १९ ॥ मग्रे फ्रि नगः क्िपम्यविरतं नतराभ्ु मानात्नते पदयेनं चरणा्रनप्राररप स 

न्नमात्ताजटिप | अप्यङ्क सवे चेतमि प्रणयिनि प्राप्तेऽतिनि्विण्णतामन्याप्रक्तमनस्युप- 

प्रतगना फल्छ्य रोदधिप्यति ॥ २० ॥ मुम मुगधतयैव नेतृमखिः काः किमारभ्यते 

मानं भत्व धरति वधान तरनत द्रे कुर मयति । सस्थवं मतिवाधिता मतिवचस्ता- 

माह मीनानना नौजः शंम हदि स्थितो हिन् मे रणिश्वरः श्रपयति ॥ २१ ॥ 
अ द्स्यम्रनमन वाप्पमादटिल [नाक्षप्य निक्षिप्य कि तप्णी रादिपि कापन बहुतर परत्व 

र नमरः, २ उपवामर्रीटाः, ३ मेततगेदमेन शोधगुक्तानि नयनानि यरताम् ४ पापाणह्दये. ५ मौक्ति 

कानां दागः; ( पर्न ) म॒क्तम्यक्त आदगेऽ्रान धन प्रियेणेयधः. ६ हदयदाह्तरान्यै. ७ सरटलम्. ८ कथ 



[प्र०६ मस्यनुनयः--करहान्तरिताप्र्यपास्यानम् | ४९९, 

रोदिप्यपरि । यस्यास्ते पिशनोपदेङ्ावचनेमोने ऽति्भामि गते निर्विण्णो ऽननयं प्रति मियतमेो 
मध्यम्थतामप्यति ॥ २२९ ॥ नो तल्पं भनसे न जस्स स॒धाधारानकारा गिरो दक्षां 
कुरुप न वा परिनने कोपप्रकाशच्छटात् । इत्थं केतकगभेगोरि दयिते कोपस्य संमोपनं 
तत्स्यादव न चेत्पुनः सहचरी कुर्वीत साचिम्मितप् ॥ २६ ॥ 

केखहान्तरिताप्रखापास्यानम् । 
उपचारानुनयास्ते कितवम्योपक्षिताः प्रसीवचमा । अधुना निप्रुरमपि यदि स वदति 

कलिकेतवाद्यामि ॥ १ ॥ प्रयाि तत्रैव ययानुरज्यते किमत्र निखिश तव भयोजन् । न 
कनुकग्रन्थिमपाकुरुप्व मे कथ. हदि अन्धिमपाकरिप्यसि ॥ २॥ अकरोः किम् ने्रशो- 
णिमानं किमकार्षीः करप्छावरोधम् । कहं किमधाः क्रुधा रमत्ते हितमर्थं न व्रिदनिि 
देवदष्टाः ॥ ३॥ स्फुरसि बाहटते किमन्ेकं त्वमपि टोचनमावमहो गता । तमहमा- 

गतमप्यपराधिनं न परिरष्धुमटं न च वीक्षितुम् ॥ ४ ॥ मानोन्नतत्यप्रहनेलतिपण्डि- 
तेति मय्येव पिकृतिरनेकमुणी सखीनाम् । दाक्िण्यमात्रमसणेन विचेष्टितिन वर्तस्य तस्य 
हि गुणानुपवणेयन्ति ॥ ५ ॥ नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंरुफेन स्थगयमि पुनरष्ठं पाणिना 
दन्तद्टम् । प्रतिदिङमपरखीपद्गशंमी तिपर्न्नवपरिमरगन्धः केन शाक्यो वरीतुम् ॥ ६ ॥ 
इदं कृष्णं कृष्णं प्रियतम ननू श्वेतमथ कि गमिष्यामो यामो मवतु गमनेनाथ भवतु । पुरा 
येनैवं मे चिरमनुसृता चित्तपदवी स एवान्यो जातः सखि परिचिताः कम्य पृरुपाः ॥ ७ ॥ 
कथमपि सवि क्रीडाकोपाट्रनेति मयोदिते कठिनहदयस्त्यक्त्वा शाय्यां वरद्रत एव 
सः । इति सरभसध्वस्तप्ेम्णि व्यपेतवृण रणां पुनरपि हतव्रीडं चेतः करोति करामि 
करिम् ॥ ८॥ अद्यारभ्य यदि म्ये पुनरहं मानस्य चान्यस्य वा गृहीयां शटदुनयन 
मनघ्ा नामापि संक्चोभतः) तत्तेनैव विना रशाङ्ककिरणस्प्टहहाप्ता निद्राण वा 
दिवसः पयोदमहिनो भूयान्मम प्रारूप ॥ ९॥ मानत्याधिनिपीडिताहमधुना शक्रामि 

तस्यान्तिकं नो गन्तुं न पखीजनोऽपि चतुरो यो मां वटान्ेप्यति। मानौ सोऽपि जन न 

टाघवभयादभ्येति मातः स्वयं काटो याति चं च जीवितमिदं क्षुण्णं मर्नाश्चन्तया ॥ १०॥ 

निवाता वदनं दहन्ति हदयं निमृदमृन्पस्यते निद्रा नेति न दय्यन प्रियमुखं नक्तदिनं 

रुद्यते । अङ्गं शोषमुपैति पादपतितः प्रयांस्तथेपिक्षितः सख्यः कं गृणमाकटस्य दयित मानं 

वयं कारिताः ॥ ११ ॥ तद्वक्त्रामिमृखं मुखं विनमितं दष्टः टता पादयाम्तस्याटापकृतृहरा- 

कुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । पाणिभ्यां च तिरस्कृतः सपुलकः खदेद्रमो गण्डयाः म्यः 
किं करवाणि यानित हतौ यत्कशुके संधयः ॥ १२॥ ना चाद श्रवणं दृतंन चदशा 

हारोऽनितके वीक्षितः कान्तस्य प्ियहेतवे निजमख्रीवाचोऽपि द्रीकताः । पदान्त विनि- 

१ उदासनिताम्. > व्क्तकर्ण, ३ मन 



,०० सुमापितरतरभाण्डागारम् । प्र०६। 

पत्य तत्छषणमसो गच्छन्मया मया पाणिम्यामवरुभ्य हन्त सहसरा कण्ठ कथ नाप्त 

॥ १३ ॥ मर्मस्य रते गरुनररमद्रोष्ठी कनिष्ठीरृता धेयं कोषधनं गते महचरौ नीति 

छता दरतः । निरमक्ता तृणवत्रपा परिचिता खोतखिनी बिन्दुवत क्रोधादवधीरितो हतधिया 

मातरीयानिधिः ॥ १४ ॥ यतङ्करुहलक्ष्म पाणिकमटं माग्याटय यद्रन्यस्तं वा मम 

य्लाटफल्के माग्याक्षरं वेधसा । तत्सवं सषि यो यथाथमकरात्तस्मिन्पकापः रतां पिड मां 

धिङ् मम जीवितं पिगतनुं पितचेष्टितं धिग्वयः ॥ १९ ॥ केकामिः कलयन्तु केकिनिवहाः 

संमय कणेञवरं वरियु्िः सह भीषयन्तु परितः पाथोषराणां वाः । प्रपुमधिरीकरोतु 
ककुभः सवाः शराणां सेनाहं दग्धदुरन्तजीवनदृत कस्यापि वद्या मनि ॥ १६ ॥ 

नायकानुनयः । 
चनघनमपि दष्टं व्योम वातो मरुताज्छिनिकुटकटवाचां श्रोत्रमाप्रीन्निवाप्ः । अमु- 

ममन मृताह लद्धियोगेऽपि जति तव वनपरिरम्मप्राथनाश्चावहोेन ॥ ! ॥ मयि मल्यम- 
मीरो वषतीव स्फटिद्वानहह हिमकरो मामप्रिना पिञ्तीव | किमिति मकरकेतोः किन 

वक्ष्ये कठोरं कथमपि तदहं ते नाथ नापक्षणीया ॥ २॥ वं तावद्रहवछमा नवय॒वा कान्त 

सखी निव्रेणो नो जानामि परव्यथां शटमते नवापि दवी यतः । कि न्याः परिष्रच 

मन्मथरारेः पीडामपद्यामिमां ताता नो मव यन पजनजनेः कापाटिको नोच्यम ॥ ६॥ 

मक्ता मानपरिग्रहः मरह प्रवीमा्थन तन्मन्त्रिणा राक्ता वच्चरणप्रसादरहिता नाहं क्षणं मरा 

णितुम् । पर्य तं शकं शरीरमिदं यां यामवस्थां गतं सपाहं तव॒ पादयोर्निपतिना 
नाथ प्रसीदाधुना ॥ ४॥ 

नायकयारुक्तिपत्युक्तयः । 

सार्धं मनारथशषतस्तव धतं कान्ता सेव भ्थिता मनमि दत्रिमभावरम्या | अस्माकमस्ति 
न कथंचिदिहावकाङ्चम्तस्मात्छतं चरणपातविडम्बनामिः॥ १ ॥ तदवितथमवामदीर्यन्मम तं 
प्रियेति म्रियजनपरिभक्तं यदकं दधानः । मदयिवसति मागाः कामिनां मण्डनश्री्जति 
हि सफटलं वछमाटोकनेन ॥ २ ॥ यदा लं चन््ोऽभूः रिरिरकरमंपर्करुचिरम्तदाहं 
जाता द्रावाक्चधरमणीनां मरतिरृतिः । इदानीमकस्तं खररुचिममत्सारितरसः किरन्ती को- 
पाम्रीनहमपि रविग्रावघरिता ॥ ३ ॥ तवेदं पर्यन्तयाः प्रपरदनुरागं बहिरिव मियापा- 
दाटक्तच्छरितमरुणदयोतिहद्यम् । ममाद्य प्रष्यातप्रणयमरभङ्खन कितव तदाटोकः शोका- 
दपि क्रिमपि जां जनयति ॥ ४ ॥ कृतकरठतकेमोयाशान्नेस्वयाप्यतिवर्तितं निभति- 
नभते; कायादापमयाप्युपटक्षितम् } मवतु विदितं नेष्टा तेऽहं वृथा परिखिद्यते अहमसह् 

१ दे प्राणस्म. \ अटपि्यरथ [र 
~~ ~ ^~ कानि 



[प्र०६ नायकयोरक्तिप्रत्युक्तयः-नायकरशिक्षा | ९०१ 

ना चं निःत्नेहः समेन समं गतम् ॥ ९ ॥ कोपो यत्र भुककटिरचना निग्रहो यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो टष्टिपातः प्रमादः । तस्य मेम्णस्तदिदमधना वैश्ं परय नातं 
ते पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खटायाः ॥ ६ ॥ बहे नाथ विमुञ्च मानिनि रषं 
रोषान्मया कि कृतं बेरोऽस्मापु न मेऽपराध्यति मवान्स्वेऽपराधा मायि । तत्कि रोदिषि 
गदेन वचना कस्याग्रतो रुद्यते नन्वेतन्मम का तवाम्मि दयिता नास्मील्यतो रुद्यते ॥ ७॥ 
कि कि ववत्रमुपेल्य चुम्बसि बलाननिटीन टना क्रते वान्तं हाद म म्र शपथे 
कि धृत वाग्बन्धनः । खिन्नाहं तव रात्रिजागरवक्ात्तामेव याहि प्रियां निमास्योज्ितपप्प- 
दामनिकरे का षट्पदानां रतिः ॥ ८ ॥ समाहारं वचनं प्रयच्छपि न मे नो वाभ्छितं यच्छ- 
मि मरायः म्ोच्छृप्निपि द्रुतं हुतवहज्वालापतमं रात्रिषु । कण्टाश्ेपपरिग्रे रिथिलिता य- 
त्रादराचुम्बमे तत्ते धृते हदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा ॥ ९ ॥ सलं तद्यदवो- 
चथा मम महान्रागस्वदीयादिति तं प्राप्तोऽपि विभात एव सदनं मां द्रष्रकामो यतः । 
रागं कि च जिभपि नाथ हदये कारमीरपत्रादितं नेत्रे नागरजं ललारफलके लाक्षारमसा- 
पादितम् ॥ १० ॥ रोहन्तो प्रथमं ममोरामि ततर मरातत विद्ध स्तनौ संटापास्तवर वक्रय 
भङ्गमटिना मौग्ध्यं परं त्याजिताः । धात्रीकषण्ठमपास्य वाहटतिके कण्ठे तवाधिजिते 
निदोक्षिण्य करोमि कि न वरिरिखाप्येपा न पन्थास्तव ॥ {१॥ अज्ञानेन परानमी 
परिभवादाश्चिप्य मां दःजितां कि रब्धं चट तयेह नयता सोभाग्यमतां दशाम् । पदय- 
तह्यिताकुचम्यतिकरोन्मृ्ठज्ञरागारुणं वक्षस्ते महतेटपङ्कशवखवंणीपदरङ्गितम् ॥ १२ ॥ 

नायकरिक्षा । 

अङ्कटीकिमयाग्रतर्जनं भ्रूविभङ्गकुटिलं च बीकषितम् । मेखलामिरसद्च बन्धनं व्य- 
नप्रणयिनीरवाप सः ॥ १॥ अधिरजनि जगाम धाम तस्याः प्रियतमयेति रुपा स्रजावनद्धः । 

पदमपि चलितं यवा न मेहे किमिव न राक्तिहरं समाध्रसरानाम् ॥२॥ मारक्तकन 

नवपट्धवकोमटेन पादेन नप्रवता मदनाटपेन । यस्ताच्यते दयितया प्रणयापरापात्म- 

ऽद्गीकृतो मगवता मकरष्वनेन ॥ ६ ॥ सालक्तक शतदटाधिककान्तिरम्ये रत्नंध्धामान- 

कृरारुणनपरं च । िप्तं भद्रा कुपितया तररोत्पलाक्ष्या साभाम्यचिदमिव मृति पदु व्िरन 

॥ ४ | कोपात्किचिद्पानतोऽपि रभपादारप्य करप्व् नीत्वा माहनमान्द्रं दायतया 

हारेण बद्र दम् । भयो यास्यमि तद्रहानिति मुहुः कण्ठाधरदाक्षर् नस्पन्लाः श्रव- 

णोत्पटेन महती कश्चिद्रहस्ता्ते ॥ ९॥ मा वाढ भवतक्षितेति निनि यम्य बद्री 

स्रजा भयो द्रक्ष्यपि तां शेति नितरां संमत्स्य संतज्ये च । आदीनां पर् एत्र निदतिपर् 

कोपाद्रसन्रपुरं मानिन्याश्चरणप्रहारविधिना मयानङकीतः ॥ ९ ॥ पाद् मृधान तात्रता- 

१ क्रोधम्, 



९०२ मुभाषितरत्रमाण्डागारम् । भ ०६। 

मुपगते कर्णोतपटे चृणति चिन्न हारटतागुणे करतटे संपातजातव्रणे । अप्रात्तम्रियताड 

व्यतिकरा हन्तं पनः कोपिता वाञ्छन्ती मरहरेणद्चावनयना प्रयाकुला रोदिति ॥ ७ । 

कोपात्कोमट्टोरबाहटतिकापारोन वद्धा ददं नीला केटिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां 

परः । मयोऽप्येवमिति स्वरत्करगिरा संमरच्य दश्रेषटितं धन्यो हन्यते एव निहुतिपर् 

मेयानूदल्या हसन् ॥ ८ ॥ 

नायिकाप्रसादः। 
भवति विततश्वापतोन्नाहप्रण॒न्नपयोधरं हृदयमपि च क्िग्प चकषुनिजप्ररृतो स्थितम् । 

तदनु वदनं मृच्छच्छरदात्रसादि विराजते परिगतमिव प्रारम्भः श्रिया सरसीरुहम् 
॥ १ ॥ आविभते शिनि तमपा मुच्यमानेव रार्ररनशस्या्चिहेतमुन इव छिन्नमूयिष्ठधूमा । 
मोहेनान्तवरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गङ्ख रोधरःपतनकटृषा गृहतीव प्रमादम् ॥ २ 
कुर ङ्खीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिपु यत्खी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् । 
अनिद्रं यश्रान्तः स्वपिति तदहो वेदयभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः मेक्तं हदि मनपिजः मरम- 
तिकाम् ॥ ६ ॥ परिम्डाने माने मुखशशिनि तस्याः करते मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनः 
मात्रैकशरण । तया पक्षमप्रान्तव्रनपुटनिरुद्धेन सहमा प्रसादो वाप्पेण स्तनतटविशीर्णेन 
कथितः ॥ ४ ॥ रृप्ण्लिग्धकनीनिके विकसतः कणान्तदीर््े दशावत्कम्पो हृदयस्य 
वेपितकरुचामोगः शनैः शाम्यति । धत्ते शीतरुचो विधुतुदमुषान्मुक्तस्य ठक््मीमिदं मुगधाङ्गवा 
विगरहिमोहतिमिरं वक्तं परसीदत्करमात् ॥ ९ ॥ 

परस्परप्रसादः | 

पदप्रणतमाटोक्य कान्तमेकान्तकातरम् । मुचन्ती बाप्पमतानं मूमखी तेन च 
म्बिता ॥ १ ॥ दृह स्फुटं तिष्ठति नाथ कष्टकः दानैः शनैः कप नखाग्रलीटया । हति 
च्छलात्काचिदटग्रकण्टकं पदं तदुत्सङ्गतटे न्यवेशयत् ॥ २॥ निपपात संभ्रमभृतः श्र- 
वणादपितभ्रुवः प्रणदिताशकटप् । द्यितावलोकविकसन्नयनममरपरणुचमिव वारिरुहम् 

॥ ६ ॥ उपनेतुम॒न्नातिमतेत दिवं कुचयोयुगेन तरपा कलिताप् । रभमोच्यितामृपगतः सहमा 
परिरम्य कश्चन वधृमरूषत् ॥ 9 ॥ अनुदेहमागतवतः प्रतिमां परिणायकस्य गुस्मुद्रहता । 
मुकुरेण वेपथुभृतोऽतिमरात्कथमप्यपातिं न वधकरतः ॥ ५4 ॥ अवनम्य वक्षि निमग्रकच- 
द्वितयेन गादमुपमुदवता । दयितेन ततछ्षणचटद्रदानाकटकिङ्किणीरवमदासि वधः ॥ £ ॥ 
कररुदनीवि दयितोपगतो गलितं त्राविरहिताप्नया । क्षणदषएटहारकरिटसद्शसफर- 
दृरुभित्त वसनं कवे ॥ ७ ॥ पिद्घानमन्वगुपगम्य द व्रवते जनाय वद कोऽयमिति । 

---"~---- "~~ + ~= ---- 

9 तागपानन ब्दाव्रटा, २ नमल्यम् 
स ग~ न ~ ~ ~ ~ (का क 
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भधातुमध्यवसरप् न गिरा पुलकैः मियं नववधूर्न्यगदत् ॥ ८ ॥ उदितोरुपादमतिवेप. 
भुमतमुटशोऽमिभतरं विधुरं त्रपया । वप्रादरातिशयशंसि पनः प्रतिपत्तिमदमपि बाढमभूत् 
॥ ९ ॥ परिमन्थरामिरलघररुमरादपिवेदम पत्युरुपचारविधौ । स्खलिताभिरप्यनपदं प्र- 
मदाः मरणयातिभूमिमगमन्गतिमिः ॥ १० ॥ मधृरोन्नतभ्र टचि च दृशोः सकरमरयोग- 
चतुरं च वचः । म्रृतिस्थमेव निपृणागमितं स्फुटग्रयटीटममवत्पतनोः ॥ ११ ॥ टोट 
शुकस्य पवनकृटितांशुकान्तं ददृष्टिहारि मम टोचनबान्धवस्य । अध्यासितं तव चिरं जघ- 
स्थस्य पयाप्तमेव करमोर् ममोरयुग्मप् ॥ १२ ॥ सतन जहिहि मौनं परय 
पादानतं मांन खल तव कदाचित्कोप णवविधरोऽभूत् । इति निगदति नामे तिर 
गामीलिताक्ष्या नयननलमन्पं मुक्तमुक्तं न किचित् ॥ १३६ ॥ वचोवीचीदानं 
सफुरदधरपानं विविनयं कृशीमूते माने मयि मृगयमाणे पृगद्शषः | बमृव भ्रभङ्ग 
प्रनयनतरङ्घः सपदि यः प्रमुतरं प्रयातेने जगदुपरि तेनेह मदनः ॥ १४ ॥ तदेवानिह्याक्ं 
मुखमीवदस्ता गिर दमाः म एवाङ्गशषा मायि सरसमाश्िप्यति तनम् 1 तदुक्त 
प्रत्युक्तं यदपटु रिरः कम्पनपरं प्रिया मानेनेयं पुनरपि रता मे नववधूः ॥ १९ ॥ 

काप्नपरस्थिते प्रियतमे पश्रादुपेलयादरादेकस्या नयने निमीस्य विहितक्रीडानुबन्ध- 
च्छः । ईषदक्रितकन्धरः सपृखकः प्रमोधप्तन्मानसरामन्तहापतरपत्कपोखफट्कां धूर्तोऽपरां 
नुम्बति ॥ १६ ॥ आगत्य प्रणिपातप्रान्वितमखीदन्तान्तरे सरागपि सैर कुर्वति तल्प- 
पाश्वनिग्रते धर्तेऽद्ववाहनम् । न्ञाला स्पदावशाति्यं किल सखीम्रान्या स्वमश्चं शनं 
विन्नाप्रीलमिधाय मीटितदटश्चा सानन्दमारोपितः ॥ १७॥ सत्यं टेम एप वहछमतसे रागो 

श 

ममास्मिन्पनः कोपोऽस्यातिगरुने चातिनिपुणाः मस्योऽपि संबोधन । संचिन्देति प्रगीदशा 

परियतमे ट्टे छथां मेखलां बघनन्त्या न गतं स्थितं न च चट्ासो ऽथवा संव्रृतप् ॥ १८ ॥ 
वाचो वामिनि कि तवाद्य परूपाः भ्र भ्रुवो विभ्रमोऽप्युद्धान्तः छृत एप लोटनयने रि 

टोहिते लोचने । नास्त्यागो मयि कि मुधैव कुपितेत्युक्ते पुनः मेयम मानिन्या नद्विन्दृद्- 
नरपु दष्टः सीप्वाहिता ॥ १९ ॥ सा यावन्ति पदान्यटीकवचनैराी ननः पाठिता 

तावन्त्येव छृतागसो दृततं संप्य पत्युः परः । प्ररेम पुरतो यथा मनपनिजस्येच्छा तथा 

वर्तित प्रेम्णो मौग्यविभृषणस्य सहनः कोऽप्येष कान्तः क्रमः ॥ २० ॥ दष्टे ोचनवन्म- 

नाकुलिं पाश्वस्थिते वक्रवद््यगभूतं बहिरापितं पृटकवतस्पशं समातन्वति । नीवीवन्धवद।- 

गतं षिमित संभाषमाणे क्षणान्मानेनापसतं द्वियेव युटशः पादम्धगि प्रेयमि ॥ २१ ॥ 

एकम्मिन्दरायने पराञ्बृतया वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये सरक्षतोगे(- 

रवम् । द॑पलोः शनकैरपाङ्गवटनान्मश्रीमक्चकषुपोमयनो मानकटिः सहापरभप्व्यापक्तक- 

ण्ट्रहः ॥ २२ ॥ कृता विग्रहमश्रुपातकटुपं शय्याप्तनादुत्यिता क्रोधाचचापि विहाय गभ- 
त नाकः ० 

१ यन्न, > न किचिदप्युक्तम् 
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मवनयारं रुषा प्रम्थिता । दष्ट चन्द्रमसं प्रभाविरहितं प्रत्यृषवाताहना हा रात्रिस्वरिता 
गतेति पतिता कान्ता मियस्यारमि ॥ २३ ॥ पयामः किमय प्रपद्यत इति स्य मयाल- 
वितं कि मां नारपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः । इत्यन्यीन्यविग्क्षटष्टिन- 
तरे तम्मन्नवस्या्तरे सम्यानं हसितं मया शतिहरो मुक्तस्तु बाप्पस्तया ॥ २४ ॥ चु 
पतमषीकणं कवलितस्ताम्बटरागोऽधरे विश्रान्ता कवरी कपोलफलके दप गात्र्यतिः | 
जाने संमति मानिनि प्रणयिना कैरप्युपायक्रमेभग्रो मानमहातरस्तस्णि ते चेतःस्यटी- 
वधितः ॥ २९ ॥ तस्याः सान्द्रविटेपनस्तनयुगप्रश्चषमुद्राह्कितं कि वक्षश्चरणानतिव्यति- 
करभ्याजेन गोपाय्यते । इत्युक्ते क तदित्युरीय सहमा तस्संमरमा्टं मया संशि रभसेन 
तत्मृवशात्तन्व्यापि तदधिस्मृतम् ॥ २६ ॥ नपेतोऽनुनयेन यः मियमृदाक्यम यः संहतो 
यो दीषं दिवप्रं विषह्य हृदये यत्नात्कभंचिद्धृतः । अन्योन्यस्य हते मृखे विहितयोभ्ति- 
यैकथंचिदशोः म॑मेदे सपदि स्मितत्यतिकरे मानो विहस्योज्मितः ॥ २७ ॥ रान्य वापगरहं 
विलोक्य शयनादत्माय किचिच्छनेनिद्राम्याजमुपागतम्य सुचिरं निवण्यं पत्युमुखम् । 
विश्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामाटोक्य गण्डस्थटीं टजानप्रमुखी म्ियेण हसता बाग 
चिरं चुम्बिता ॥ २८ ॥ कान्ते घोररतान्तवकत्रकु हरां पुण्यपुञरेन मे मुक्ताष्ृन्ततदर्जन- 
श्रममरं मलङ्गमाटिङ्धय माप्। इद्याकरण्ये निमीटिता्थेनयनं स्मेरं शनेरानतं सोमं 
वदनाम्बुं प्रगटशः खेरं चुचुम्ब प्रियः ॥ २९ ॥ एकम्मिच्रायने सरोरुहटशो्वित्ताय 
निद्रां तथोरेकां पट्ठवितावगुण्डनवतीमृत्कन्धरो दष्टवान् । अन्यस्याः सविषं समेलय निभृत. 
त्यागोरहस्ताङ्गलिम्यापारेवेसना्टं चपट्यन्स्वापच्य॒ति कुप्तवान् ॥ ६० ॥ टीरता- 

मरप्राहतोऽन्यवनितानिःराङ्कदष्टाधरः कश्चित्केपरद्पितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः | 
मर्था कुश्चिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा प्रान्त्या धृतेतया च वेपधुमती तेनानिरं 
नुम्बिता ॥ ६१ ॥ जाता नोत्कछिका स्तनौ न टृहितो गात्रं न रोमाशचितं कत्र म्बेदक- 
णा्ितं न सहसरा यावच्छटेनामुना । दृष्टेनैव मनो हतं तिमृपा प्रागेश्वरेणाय मे ततै- 
नापि निरूप्यमाणनिपृणो मानः समाधीयताम् ॥ ६२ ॥ 

प्रियचाटक्तयः। 
मरे भानुप्कता केयमपृतरा चयि दरयते । यया विध्यपनि चेता गुणैरेव न पायकः 

॥ १ ॥ रप्णाजुनानुरक्तापि दष्टः कणावम्बिनी । याति विश्वसनीयलं कस्य ते कल- 
मापिणि ॥ २ ॥ स्मितपृष्पाद्रमोऽयं ते दद्यतेऽधरपछ्छवे । फलं तु जातं मग्धाक्षि चक्षपोम॑म 
पर्यतः ॥ ३॥ अपु नोर्यमभ्यस्तं चया चवटटोचने । द्विव जायतां पमां चतो 
हरामि दूरतः ॥ ४ ॥ कृतः कुवट्यं कर्णं करोपि कटभापिणि । किमपाङ्कमपयाप्तमसिि- 

4 मानरह्पम 
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न्कर्मणि मन्यते ॥ ९ ॥ टट देहि पुन्बीठे कमलायतटोचने । श्रयते हि प्रा रेके 
विपस्य विषमौषधपू ॥ ६ ॥ विग्रम्िश्वह्येस्वं विद्ययाप्यनवद्यया । केनापि हेतना 
मन्ये प्राप्ता विद्याधरी क्षितिम् ॥ ७ ॥ त्दङ्गमादेवे दृष्टे कस्य चित्ते न मापते । माल- 
ती रश्चमषखाकदटीनां कठोरता ॥ ८ ॥ बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि पर्वमदटस्यत । अधना 
हदयेऽप्येष मृगशावाक्षि दस्यते ॥ ९ ॥ पातालमिव ते नाभिः स्तनौ क्षितिषरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं कािन्दीपातसंनिमः ॥ १० ॥ अनङ्खोऽयमनङ्गत्मदयय निन्दिष्यति 

वम् । यदनेन न संप्राप्तः पाणिस्परशेत्सवस्तव ॥ ११ ॥ कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च 
यते | बे तव मुखाम्भोजे टदष्टमिन्दीवरद्यम् ॥ १२ ॥ आकणय सरोजाक्षि 

वचनीयमिदं मुवि । शराङ्कस्तव वक्त्रेण पामरैरुपमीयते ॥ १६ ॥ नीतानामौकुटीमावं 
टृव्येभूरिरिंरीमुयेः । सट वैनवरद्ानां कमलानां चदीक्षणे ॥ १४ ॥ यन्मध्यदेशा- 
द्पि ते सूक्ष्मं टोटाक्षि दस्यते । प्रणालपूत्रमपि ते न संमाति स्तनान्तरे ॥ १५ ॥ अनयो- 
रनवदयाङ्कि स्तनयोजुम्भमाणयोः । अवकाश्ञो न पयौप्त्तव बाहुलतान्तरे ॥ १६ ॥ निर्णे 
दाक्रयमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । अन्यथा नोपपद्यत पयोधरभरस्थितिः ॥१७॥ राकावि- 
भोवरीकान्तसंकरान्तद्युति ते मृखम् । तपनीयशिटाशोमी कटिश्च हरते मनः ॥१८॥ आक्षि- 
पन्त्यरविन्दानि मृग्य तव मुखश्रियम् । कोषदण्डप्मभ्राणां किमेषामस्ति दुप्करम् ॥ १९ ॥ 
आवर्त एव नामिस्ते नेत्रे नीटप्रसेरहे । तरङ्गा व्यस्तेन तं खावण्यास्बुवापिका ॥ २०॥ 
पाहजिकर्ूपवत्या भवति मवत्या विभूषणं भारः । सवाङ्गकषौरमिण्या दमनकवछछयाः क्रिमाटि 
कृसमेन ॥ २१ ॥ इन्दुः किं कर कलङ्कः सरपिनमेतत्किमम्बु कुत्र गतम् । रदितपविटाप्तवच- 
नैमेखमिति हरिणाक्षि निश्चितं परतः॥ २२ ॥ आरुह्य रेटरिखरं लद्वदनापहतकान्तिवेस्वः। 
हत्कर्तमिवोरध्वकरः स्थितः पुरस्ताचिशशानाथः ॥ २३॥ कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरद 
टेष रागस्ते । कारिन्यं कुचय॒गले तरट्वं नयनयोवस्ति ॥ २४ ॥ आक्षिपसि कणमक्ष्णा 

ठेरपि वद्धस्वया त्रिधा मध्ये | इति जिततमकख्वदान्ये तनुदाने टजमे सुतनु ॥ २९ ॥ 

नयननिपतिऽङ्करितः पट्छवितो वचसि पुष्पितो हमिते । फचतु छङाङ्गि तवङ्गसपर्शोन 

मनोरथोऽस्माकम् ॥ २६ ॥ उचितं गोपनमनयोः कुचयोः कनकराद्विकान्तितस्करयो 

अवधीरितविधमण्डटमुखमण्डल्गोपनं किमिति ॥ २७ ॥ वदनेन निजितं तव निलीयते 

चन्द्रविम्बमम्बुधरे । अरविन्दमपि च सुन्दरि निरीयते पाथा पूरं ॥२८॥ सत्य तप 

पगले यत्तत्वाम्बुष॒ रविप्रतीक्षं सत् । अनुभवति सुगतिमठ्जं त्वत्पद नन्मनि समस्तक- 

१ इन्दीवरसटशं नेयुगलम्. २ अटीकतया निन्दितम्. ३ व्या्तताम्; (पक्ष) चपटठताम् 

४ रोभक्षीे; (पक्ष) व्याधेः. ५ भ्रमरः; (पक्षि) बाणः. ६ जलम; (प्रक्ष) अरण्यम्; ७ पद्मानाम्; (पक्षे) 

दरिणानाम्, ८ आअतेव्याहुरणं पृत्कार ्रोत्रम् (पक्षे) अङ्गाधिपम्. १० ब्रहिनामा रयः; (पक्षे कयोः 

सावर्ण्या) वलिः वहित्रितयम्, ११ भितमरवदानशैण्डे, १२ जलानाम्. 
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मनीयम् ॥ २९. ॥ दल्दमलकोमटोत्यरपलाहाशङ्काकुरोऽयमटिपोतः । त॒ लोचनयोर- 
नयोः परिमरमनवेटमनसरति ॥ ३० ॥ तव कवलयाकि वक्षसि कुरण्दारता कापि काञ्चनी 

कान्तिः । कुसुमेषोविजिगीषोभवति च मवतीह मृयपरी कण्डुः ॥ ३१ ॥ कम्बुकण्ठि चरणः 
दानेश्वरो राहुरेष तव केडाकटापः । न च्युतं तदपि योवनमेतत्सा पयोधरगुरोरनुकम्पा 
॥ ३२ ॥ कमलाक्षि विटम्ब्यतां क्षणं कमनीये कचमाखन्धने । ट्दल्प्रमिदं द्शोरयगं 
दानकैरद्य समृद्धराम्यहप् ॥ ३३ ॥ अयि मन्मथनृतमन्नरि श्रवणायनचारूरोचने । अप- 
हत्य मनः क्र यापि तत्किमराजकमत्र राजते ॥ ३४ ॥ भवत्कृते ख त्रनमन्नेखक्षि शिरो 
मदीयं यदि याति यातु | नीतानि नाशं जनकात्मजाथ दशाननेनापि दशाननानि ॥ ३६९ ॥ 
ताम्बटरागोऽधरछोट्पो यद्यदज्ननं टलोचननुम्बनोत्पकम् । हरश्च कण्ठग्रहगटसो 
यत्त्वाथः सतेषांनतु भषणं ते॥ ३६ ॥ यत्पद्ममादित्मु तवाननीयां कुरङ्गरक्षमा च 
मरगाक्षि ग्क््मीप्। एकाथनिप्पारृत ण्व मन्ये शशाङ्कपङ्करुहयो्धिगेधः ॥ ३७ ॥ 
मदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः सदा चम निःश्वसन गता निका । चया ममेत्य 
विशाललोचन ममाद्य शोकान्तकरः प्रदोषकः ॥ ३८ ॥ तवाननं स॒न्दरि एलपङ्कनं फटे 
जपापुप्यममौो तवाध्रः । विनिद्रपद्ं तव लोचनदययं तवाद्गमन्यक्किल पप्पमंचयः ॥ ३९ \ 
भिये मद्रा पणेतरं मनोहरं त निप्कलङ्क मृषचन्द्रमण्डप् । विलोक्य सत्रीदतया निद्ाप- 
र्गतः भरतप्रो नल्पेजेढान्तरम् ॥ ४० ॥ तदपलम्धलपुवणकान्ति रम्यम्तनश्रीपलयमे 
तत् । दषट्र वन श्रीफटमाकुलं कि रनामिरालभ्नितमेव वृक्षे ॥ ४१॥ जघान बाणैई$श- 

मिदेशाम्यक्िरांमि सीताहरणे प्र रामः । तदङ्गसङ्गाय सदानुरक्ते मयात मे मम्तकमेकमेव 
॥ ४२ ॥ दिखरिणिकर नु नाम कियच्चिरं किममिधानमप्रावकरोत्तपः । ममखि मेन 
तवाधरपाटटं दाति तिम्बफलं शुकशावकः ॥ ४३ ॥ अनयिगतमनोरथस्य परव शतगणि- 

तेव गता मम त्रियामा । यदि तु तव प्मागमे तथेव प्रसरनि सुभ्रु ततः कृती भवेयम् 
॥ ४४ ॥ दटितकुचनखाङ्कमङ्कपालि रचय ममाङ्कमुपत्य प्रीवरोर । अनुहर हरिणाक्षि 

दकराङ्कम्थितहिमरोलपुताविटाप्रकष्मीप् ॥ ४९ ॥ कुमुदकमलनीलनीरनारिलितविलप्त- 
गृषोदटशोः पुरः का । अमृतममृतररिमरम्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥ ४६ ॥ 
नारण्धं कुचपरिरम्भणेषु वाम्यं वेमृख्यं किमपि न चुम्बने कदाचित् । किं नीवीगतमबरे 
रुणत्पि पाणि विक्रीते करिणि किमङ्करो विवादः ॥ ४७ ॥ दामे छृतागपि भवेदचित 
भमृणां पादमहार इति मानिनि नासि द्ये । उद्यत्कटोरपुलकाङ्कितकण्टकापरयद्भियते तव 
पदं ननु साव्यथामे॥ ४८ ॥ वाटे तवाधरपुषारसपानकारे चेतो मदीयमभिवाञ्छति 
शेषमावमू । आलिङ्गने तव विरोधनपोत्रभावमालण्डठत्ममसिलाङ्गनिरी षणे ते ॥ ४९॥ एको हि 
यममनम यि ०-०-७० ००- - 

` # जस्णीयहमर्थ. २ रोषत्वम्. मिहासहस्रवत्वात्. ३ बाणामुरत्वम्. हस्तसहघवतरात्. ४ इन्दर- 
त्वम्. चध्षुःसहस्षवत्ात्. 
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स जनवरो नलिनीदटस्यो दष्टः करोति चतुरङगबलापिपलपु । रिष कती ¶त्ना 
विन्द जानामि नो नेयनखञ्जनयुमममेतत् ॥ ५० ॥ कोपस्या हदि कृतो यरि पहनाकि 
सोऽस्तु प्रियस्तव किमत्र विधेयमन्यत् । आश्छोषमर्य म॒द्ितपुवमु्ेदनतकषतं मम॒समैय 
चुम्बनं च ॥ ९१ ॥ म्लानस्य जीवकुपुमस्य विकापरनानि संतपेणानि सकलेन्दरियमोहनाति । 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि कणोमूतानि मनसश्च रपायनानि ॥ ५२ ॥ मीटिन्यम- 
ठनशरिनोमभृटिकरङ्ौ यत्तो मुस तु तव दितलकाञनामाम् । दोषाविततः कचन 
मेनो गुणत वकगुणो हि वचरि भ्रमविप्ररम्भो ॥ ९३ ॥ पादास्त एव शानः सुखय- 
नि गात्रं बाणास्त एव मदनस्य ममानुकलाः । सरम्भरूक्षमिव सुन्दरि यद्यदापीचत्संगमेन 

मम तत्तदिवानुनीतम् ॥ ९४ ॥ प्द्मातपत्ररपिके सरसीरुहस्य कि बीनमपेयितुमिच्छसि 
वापिकायाम् । कालः किजगदिदं न छृतज्ञमन्ते स्थित्वा हरिष्यति मखस्य तवेव 
लक्ष्मीम् ॥ ९५ ॥ लद्रक्तरपाम्यमयमम्बुनकोरामृद्रामङ्गात्ततत्सुषममित्रकरोपक्ष्या । 
रब्ध्वापि पवेणि विधुः क्रमहीयमान: शसलयनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम् ॥ ९६ ॥ 
मृदुटकनककान्ति श्वापरसोरम्यरम्यं वदनकमलमेतन्नतरमत्तदधिरेफम् । तव किमु पुपरमीक्ष् 
व्रीडया पदरनदं सरसि सर्पण मलुकामं विवेश ॥ ५७ ॥ यः परागाप्ीदमिनवषय- 
विभ्रमावाप्तजन्मा चित्तोन्माथी विगतविषयोषष्ठवानन्दपान्द्रः । इत्तीरन्तस्तिरयति तवा- 
छेषजन्मा स कोऽपि मौढमेमा नव इव पृनमान्मथो मे ककारः ॥ ९८ ॥ गोत्रे साक्षा- 
जनि भगवानेष यत्पद्मयोनिः शय्योत्थायं यदखिटमहः प्रीणयन्ति द्विरेफान् । एकाग्रां 
यदहधति मगवत्युप्णमानौ च भक्ति तत्मपुस्ते मतन वदनोपम्यमम्भोरुहाणि ॥ ९९ ॥ 
उन्मेषं यो ममन सहति जाकिर निशायामिन्दोरिन्दीवरदलदश्षा तस्य मेन्दयंदपः। 
नीतः ज्ञानिति मपभमनया वक्त्रकान््यति पाद्यमा मन्य रटिततन ते पादयाः पद्मलक्ष्मीः 

॥ ६० ॥ हस्तखेदस्नापिति इव यश्चन्दनकषादरन्देराटितोऽटंकृतर्परिपरः फुछकहारहारेः । 
आराधीत्थं तव नवकररङ्गाक्षि वक्षोजश्ञमुः साक्षात्कारं तदपि न दिराल्यप क्रि वा करोमि 
॥ ६१ ॥ विनिश्ेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा मरमोहो निद्रावाश्रिमु विष- 
विपर्ः क्रिमु मदः । तव स्यं स्पर्शो मम हि परिमृदेन्द्रियगणो विकारश्चतन्यं अमयति च 
पंमीढयति च ॥ ६२ ॥ स्मितज्योत्त्नाभिस्ते धवलयति विश्वं शरिमृखि दशस पीयुषद्रव- 

मिव विमुञ्चन्ति परितः । वपुस्ते छावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिदं कुतस्ते पारुप्यं मृतन् 
हदयेनाद्य गुणितम् ॥ ६३॥ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यंन रमपे विलेभे कः 

प्ाणानणमखमे यं मृगयते । सचे को नातः शरिमुखि यमादिद्गसि बलत्तपःश्री 
कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम् ॥ ६४ ॥ पुरामृदस्माकं प्रथममेविभिन्ना तनुरियं 

१ मिनत्. २ प्राप्रतः. ३ मिथो मिलनात्. ४ चरान्तप्रताएण, “+ कुलः; (पक्ष) भाण्डारग्रहम् 

६ म॒कृटीभावः; (पक्षे) मुद्रणम्, ७ गृहीता, ८ शोभा. ९ सृयकिरणाः; (पक्ष) सुहत्पाणयः, १० एका 
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ततोऽनु लं प्रेयान्वयमपि हताशाः प्रियतमाः । इदानी नाथस्तं कथमपि कर्त्र किमपरं 
हतानां पराणानां ंलिदकठिनानां फलमिदम् ॥ ६९ ॥ दशो तव गदाल्पे वदनमिन्दु- 
मत्यान्वितं गतिजेनमनोरमा विधुतरम्भमूरुद्वयम् । रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेषे 
भरृवावहो विबरुधयोवतं वहसि तन्वि ण्वीगता ॥ ६६ ॥ दिनकरकरामृष्टं बिग्रदृदयुति 
परिपा्टां दश्चनकिरणेरुत्सपद्विः स्फुट रतकेपरम् । अयि मुखमिदं मुग्धे स्यं समं कम- 
टेन ते मधु मधुकरः कि तेतस्मिन्पिबन्न विभाव्यत ॥ ६७ ॥ बन्धकद्युतित्रान्धवोऽयमधरः 
ललिग्यो मधूकच्छविगैण्डश्चण्डि चकास्ति नीटनहिनश्रीमोचनं रोचनम् । नाराभ्येति 
तिलमरमूनपदवी कुन्दाभदन्ति मिये प्रायस्न्मुखपेवया विजयते विश्वं स पुप्पायुधः ॥ ६८॥ 
केडाः संयमिनः श्रुतेरपि परं पारं गते रोचने ह्यन्ततेक्तरमपि स्वभाव्ुचिभिः कीर्ण द्धि 
जानां गणैः । मुक्तानां सततं निवापरुचिरं वक्षोजङम्भद्वयं नेत्थं तन्वि वपुः प्रदान्तमपि 
ते रागं करोद्येव नः ॥ ६९ ॥ भरुचापे निहितः कैटाक्षविरिखो निमोतु ममेव्यथां ई्या- 
मात्मा कुटिः करोतु कबरीभारोऽपि मारोद्यमम् । माहं तावदयं च तनि तनुतां भिभ्वा- 
धरो रागवान्सदत्तः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणैम॑म क्रीडति ॥ ७० ॥ येये खज्ञनमेकमेव 
कमे परयन्ति दैवात्कचित्ते सर्वै कवयो भवन्ति सुतरां प्रस्यातम्मीमजः । वद्वकत्राम्बुन- 
नेत्रखज्ञनयुगं परयन्ति ये ये जनास्ते ते मन्मथवाणजाविकटा मुग्धे क्रिमलदुतम् ॥ ७१ ॥ 
धत्ते बहमरे शिखी तव न किं धम्मिह्ठमारभ्रियं सारङ्गो मनते न कि तव दशोः सौमा- 
ग्यमाोकने । मत्तेमश्च रिरःपदे वहति ते वक्षोनखुक्ष्मी न कि तन्मन्ये तस्णि लयं 
विद्रणते साम्यं वनश्रीरियम् ॥ ७२ ॥ कि पद्मस्य सुचि न हन्ति नयनानन्दं विधन्तं न 
कि वृद्धि वा अषकरेतनस्य कुरूते नीरोकमात्रेण करिम् । करन्द तवे सत्ययं यदपरः 
रीतांशुरभ्नम्भते दषः स्यादमतेन चेदिह तदप्यस्तयेव बिम्बाधरे ॥ ७६ ॥ लावण्यामृत- 
वर्षिणि प्रतिदिरं सृषप्णागर्देयामटे वषाणामिव त॒पयोधरमरे तन्वद्धि दरोन्नते | नामाव 
दामनोक्ञकेतकतनुभरपत्रगर्मोछप्रतुष्पश्रीसिटकः पदेटमक्कैगेदधेरिवापीयते ॥ ७४ ॥ अन्त. 
कुजदुदारकण्ठमप्तन्मुञेति लोलेक्षणं प्रायः स्मेरकपोटमटममृतपरस्यन्दि जिम्बाधरम् । 
आपृताङ्गटिपदछवाग्रमरमिलयानतितमटतं पीतं येन मुखं तरदीयमबटे सोऽयं हि धन्यो यवा 
॥ ७९ ॥ हंकारेदंदता मया प्रतिवचो यन्मौनमापेवितं यदावानलदीतिभिस्तनरियं चन्र 
तपस्तापिता । ध्यातं यत्सुबहून्यनन्यमनप्ता नक्तदिनानि म्रिये तस्यंतत्तपपः फटं मुखमिदं 
पर्यामि यत्तेऽधुना ॥ ७६ ॥ कारमीरद्रवगोरि हन्त किमयं भृयोऽङ्गरागे प्रहः को 
वा नीटप्तरोरुहाक्षि नितरां नेत्राजञने संभ्रमः । रक्ताशोकदलोपमेयचरणे कि रक्षया 
(० न = ~~ ~-~-------- ~~~ ~-+---------~~--~~- ~~ --------------"*---- ------~ -------- 

~ ------------~ ^~ ~ ~ 

१ वज्रवत्कटोराणाम्. २ बन्धनयक्ताः; (पक्ष) नियमवेन्तैः. ३ कणेस्य; (पक्षे) वरदस्य, ४ दन्तानाम्; (क्त) 
ब्राह्मणानाम्. ५ मोक्तिकानाम; (पक्षे) जीवन्पुक्तानाम्. ६ शेष चापस्तर्मिन्. ७ कटाक्ष एव निरिखो बाणः 
८ मटिनस्वरमावः, ९ समुद्रस्य; (क्षे) कामस्य. १० आरोकः; (पक्ष) श्रकाश्चः. ११ उदितो मवति, 
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दत्तया नो रागान्तरमीहते निजरुचा विभ्राजमानो मणिः ॥ ५७७ ॥ तनि त्वद्वदनस्य 
विग्रमल्वं हावण्यवारानिषेरिन्दः सन्दरि दुग्धमिन्धल्हरीनिन्दः कथं विन्दत । उत्कलो 
टविोचने क्षणमयं शीतांशुराटम्बतामुन्मीटन्नवनीटनीर जवनी खेलन्मरारश्रियम् ॥ ७८ ॥ 
वेणीं ते प्रसमीक्ष्य चित्रकुमुभेरुद्रासितां बर्हिणो टजन्ते निजबहढृन्दमधिकं भारं विदिता 
म्रिये । नियताः शनकैरिति खनिरयादूरे निरीय स्थिताः पद्यैतानपि टज्येव मधुपान्व- 
टीरविहाथोदरतान् ॥ ७९ ॥ 

पानगोष्ठीवणेनम्। 
टेर्यते पानगोष्ठीषु कान्तावक्त्रगतं मधरु । म्मरं महायमापराद्य ग्रस्तो राहरििन्दुना 

॥ १ ॥ सागपि त्रियतमे रतकोपा यङ्गियुमपतितऽपि न तुष्टा । सैव मदयपरिलृप्तविवे- 
का तं तथेव परितोषयति स्म ॥ २॥ मर्तिमन्तमिव रागरमौं तै परस्परसमपितक्त्राः । 
आननाप्तवमिषण तदानीमक्षिपन्त हृदयेषु युवानः ॥ ३ ॥ सरजितानि सुरभीण्यथ गृना- 
मुहप्नयनवारिरुहाणि । आययुः सुटितानि सुरायाः पात्रतां प्रियतमावदनानि ॥ ४ ॥ 
हीपारमपद्ान्तविचारं सानतषमनतर्पपरेन । ते महतमथ मूतमपीप्यन्मेम मानमवधृय 
वधूः स्वाः ॥ ९ ॥ क्रान्तकान्तवदनप्रतिनिम्बे मग्रनालसहकारपुगन्धो । स्वादुनि मरण- 
दिताटिनि ज्ञीते निवेवार मधरनीन्धियवगः ॥ ६ ॥ कापिङ्ायनमुगन्ि विघृणत्नन्मद्- 
ऽधिशशयितं समरेत । एटि वदनं प्रमदानामठ्जचारु चपकरं च पटिः ॥७॥ त्रि 
भ्वितं भतपरिखति जानन्माजने जटजमिल्यवछायाः । घ्रातुमल्षि प्रतति भ्रमरः म्म भ्रा 
न्तमाजि भवति कर विवेकः ॥ ८ ॥ दत्तमिष्टतमया मधु परस्युत्रादमाप पितता रम्वत्ताप् । 
यत्पुवणेमुकुंशुमिरासीचचेतनाविरदितैरपि पीतप् ॥ ९ ॥ स्वादनेन मुतनोरव्िचारादं 
छतः समचरिष्ट रसोऽत्र । अन्यमन्यदिव यन्मघु यनः स्वादमिष्टमतनिष्ट तदेव ॥ १० ॥ 
बिभ्रतौ मधुरतामतिमात्रं रागिभिर्युगपदेव प्रपति । आननेर्मधृरमो वरिकसद्विनाधिकानि- 
रसितोस्पद्गन्धः ॥ ११॥ पीतवत्यमिमते मधुतुस्यस्वादमीष्ठस्चकं विरददङ्खा ¦ टमभ्यतं 

म्म परिरेक्ततयात्मा यावकेन वपियतापि युवल्याः ॥ १२॥ कम्यचित्समदनं मदनाय 

मेयस्रीवदनपानपरस्य । स्वादितः सरृदिवाप्रव एव प्रत्युत क्षणविदंशपदऽमृत् ॥ १६ ॥ 
पीतशीधुमधरेपिधनानामाननेः परिहतं चपकान्तः । व्रीडया सुददिवालिविरतिर्मीटनीर्- 
जमगच्छदधस्तात् ॥ १४ ॥ अआतिमं त्रितरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः । गृढ- 
मूनितरहस्यमहाप्रः सुभ्रुवां मवदरेते परिदाप्रः ॥ १९ ॥ दावहार पितं वचनानां के- 
रलं दशि विकारविशेषाः । चक्रिरे भृरमृनोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मद्न ॥ { 

अप्रसन्नमपराद्धरि पत्यो कोपदीपतमररीरृतेयम् । क्षान्तिं नु रमितं नु वधूनां द्रावितं 

१ तिरति प्राप. २मबरे. ३ विदृटमिच्छी. ४ प्रागल्भ्यम्. . ५ मद्येन 
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मु हदयं मधुवरेः ॥ १७ ॥ सन्तमेव विरमप्रतवादमकाशितमदि युतदङ्गे । विभरमं 
मधुमदः प्रमदानां धातुीनमुषसरग इवार्थम् ॥ १८ ॥ पावरोषपदमृक्तमषक्षा स्वस्तमाल्यव- 
सनामरणेषु । गन्तुमुत्थितमकारणतः स्म द्योतयन्ति मदविभ्नममामाम् ॥ १९ ॥ मद्य- 
मन्दविगलन्रपमीषवलुरन्मिषितपक््म दधत्या । वक्ष्यते स्म॒ हान फनववध्वा कामिनो 
मुखमधोमुखयेव ॥ २० ॥ या कथचन सखीवचनेन प्रागभित्नियतमं प्रनगर्भे । व्रीड- 
जाञ्यमभनन्मधुपा मरा स्वरं मदास्ररृतिमेति हि सवः ॥ २१ ॥ छादितः कथमपि त्रपया- 
न्तः प्रिये प्रति चिराय रमण्याः । वारुणीमदवदा हमथाविश्चक्षुषा ऽभवद प्ाविव रागः 

॥ २९ ॥ आगतानगणितप्रतियातान्वहमानमिपिमारयिपृणाम् । प्रापि चेतसि स विम 

तिमरारे सुभ्रुवामवसरः सरकेण ॥ २६ ॥ मा पुनस्तममिप्रीपरमागस्कारिणं मदनिमोहि- 
तचित्ता । योपिदिलयमिटलाप न हालं दस्यजः खलु स॒खादपि मानः ॥ २४॥ हीवि- 
मोरमहरदयितानामन्तिकं रतिप्खाय निनाय । सप्रपादमिव सेवितमासीत्पदयय एव फलद 
मधु ताप्तम् ॥ २९ ॥ दन्तमात्तवदनं दयितेन ग्याततमातिशयिकरैन रसेन । स्वदे मुख- 
मुर प्रमदाभ्यो नाम रूढमपि च स्युदपादि ॥ २६॥ रन्धततोरमगुणो मदिराणामङ्गना- 
स्यचषकस्य च गन्धः । मोदिताहिरितरतरयोगादन्यतामभनतातिरायं न् ॥ २७ ॥ मा 
नमङ्गपटुना सुरतेच्छां तन्वता प्रथयता ददि रागम् | टेभिर सपदि मावयतान्तर्योपितः 
प्रणयिनेव मदेन ॥ २८ ॥ पानौतनवयावकरागं सुभ्रुवो निमतचम्बनदक्षाः । प्रेयपा- 
मधररागरमेन स्वं किटामरमुपाटि ररन्जः ॥ २९ ॥ अर्पितं रपितवल्यपि नाम॒ अआहम- 
न्ययुवतेदोयितेन । उञ्छति स्म॒ मदमप्यपिवन्ती वीक्ष्य मद्यमितरा तु ममाद ॥.३० ॥ 
अन्ययान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशङ्कितवल्या । पीतमृरिमुरयापि न मेदे निर्वर्तिहि 
मनसा मदहतुः ॥ ६१ ॥ कोपवत्यनुनयानग्रहीता प्रागथो मघुमदाहितमोहा । कोपितं 
विरहखेदितचित्ता कान्तयेव कलयन्त्यनुनिन्ये ॥ ३२९ ॥ कुवेता मुकरलिताक्षियुगानामद्ध- 
सादमवस्तादितवाचाम् । इप्ययव हरता हियमापां तद्रणः स्वयमकारि मदेन ॥ ३६ ॥ 

गण्डमित्तिषु परा सदटशीपु व्यानि नाचितद्शां प्रतिमेन्दुः । पानपाटटितकान्तिषु पश्चा 

छेपरनू्णतिटकारूतिराीत् ॥ ३४ ॥ उद्धतैरिव परस्परसङ्गादीरितान्युभयतः कुचकु- 
ट 

म्भः । योषितामतिमदेन जूघरणुविभ्रमातिशयपुंपि वपुपि ॥ ६4 ॥ चारुता वपुर्- 
भृषयदासां तामनृननवयौवनयोगः । तं॒॑पनमकरकेतनरक्ष्मीस्तां मदो दथितसंगमभूषः 
॥ ६६ ॥ क्षीबतामुपगतास्वनुवेटं तामु रोषपरितोषवतीषु । अग्रहीत सशरं धनसज््ना- 

माप नृज्प्ितनिपङ्गमनङ्गः ॥ ६७ ॥ शङ्कयान्ययुवतो वनिताभिः प्रयमेदि दयितः स्फु- 
टमेव । न क्षमं भवति तत्वविचारे मत्रेण हतपंदृति चतः ॥ ६८ ॥ आननंविचकपे 
हितामिर्बह्मानमि तनूमिरमावि । आद्रतां हृदयमाप च रोपो रोति स्म वचंनषु 
वधनाप् ॥ ९. ॥ रूपमप्रतिविधानमनो्ञं परेम कार्यमनपेक्षय कामि । चाटु चार्तक- 
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संभरममासां कामेणत्वमगमन्मणेषु ॥ ४० ॥ रीर्यैव पुतनोस्तखयिला गौरवाल्मपि 
रावणिकेन । मानवश्चनविदा वदनेन क्रतमेव हृदयं दयितस्य ॥ ४१ ॥ शीधुपानवि- 
धुगापु निगृहन्मानमाशु शिथिलीृतल्नः । संगतापु दयितैरपलेमे कामिनीषु मदनो नु 
मदो नु॥ २ ॥ पातुमाहितरतीन्यमिरेषुस्तपयन्यपुनरुक्तरमानि । रसितानि वद्- 
नानि वधूनां सोत्पलानि च मधूनि युवानः ॥ ४३ ॥ कान्तप्ंगमरानितमन्यो वारुणी- 
रपनशान्तविवादे । मानिनीजन उपाहितपंभौ संदे घनुपि नेषुमनङ्गः ॥ ४४ ॥ कुप्य- 
तादु भवतानतचित्ताः कोपिताश्च वरिवस्यत यूनः । दृलनेक उप््रेशा टव स्म॒ खाद्यते 

य॒वतिभिमेधुवारः ॥ ४९ ॥ भृमिः मणयसंम्रमदत्तां वारुणीमतिरमां रसयित्वा । द्रीषि- 

मोहविरहादुपटेभे प्वं नु हदयं नु वधूमिः ॥ ४६ ॥ खादितः स्वयमथेभितमानं ल- 
म्भितः मियतमेः सह पीतः । आसवः प्रतिपदं ममदानां नैकरूपरसतामिव भने ॥ ४७ ॥ 
भरविराप्मुमगाननुकतुं विभ्रमानिव वधूनयनानाम् । आददे मृदरुविरोलपलारोरुत्पेश्- 
पकवीनिषु कम्पः ॥ ४८ ॥ ओष्टपछवविदंशरुचीनां हृद्यतामुपययो रमणानाम् । एल 
लोचनविनीरपरोजैरङ्गनास्यनपकीर्मभुवारः ॥ ४९ ॥ प्राप्यते गुणततापि गुणानां व्यक्त 
मौश्रयवरोन विपः । तत्तथा हि दयिताननदत्तं स्यानरो मधु रमातिशयेन ॥ ९० ॥ 
वीक्ष्य रतचपकेप्वतिरिक्तां कान्तदन्तपदमण्डनरक्ष्मीप् । जज्निर॒व्हमताः प्रमदानामो्ठ- 
यावकनुदो मधुवाराः ॥ ९१॥ टोचनाधरद्ृताहतरागा वापिताननतरिरोपितगन्धा । वा- 
रुणी परगुणात्मगुणानां व्यत्ययं विनिमयं नु वितेने ॥ ९२ ॥ तुल्यरूपममितोत्पल्म- 
ष्णोः करण॑गं निरूपकरारि विदिता । योपितः मृदिव प्रविभेने लम्मितक्षणरचिर्मदरागः 
|| ५२ || क्षीणयावकरसोऽप्यतिपानेः कान्तदन्तपदमंमृत्ोभः । आययावतितरामिव 

वध्वाः सान्द्रतामधरपहवरागः ॥ ९४ ॥ रागकान्तनयनेषु नितान्तं व्िद्रुमारुणकपोत- 

टेषु । सवेगापि दशते वनितानां दरपणपिव मतेषु मदश्रीः ॥ ५९ ॥ वदकोपृव्रि्टनी- 

रपि रामाश्रारुतामिमततामुपनिन्य । वरयतां मधृमदो दयितानामात्मवगेहितमिच्छति सवः 
॥ ५६ ॥ वासां रिथिल्तामुपनामि हीनिरासमपदे कृपितानि । योपितां विदधती 

गुणपक्षे निर्ममा्जं मदिरा वचनीयम् ॥ ९७ ॥ भर्तृपुपप्रति निक्षिपतीनामात्मनो 
मधरुमदोदयमितानाम् । व्रीडया विफट्या वनितानां न स्थितं न विगतं दयेषु ॥ ९८ ॥ 
रन्धती नयनवाक्यविकासं सादितोभयकरा परिरम्भे । व्रीडितस्य लितं युवतीनां क्षी- 
बता बहुगृणेरनुजह ॥ ९९ ॥ योपिद्द्धतमनोमवरागा मानवत्यपि ययो दयिताङ्गम् । 
कारयलनिमृता गुणदोपे वारुणी खलु रहम्यविमेदम् ॥ ९० ॥ आहिते नु मधुना 

मधुरते वेष्टितस्य गमिते नु विकाम् । आत्मो नव इवोद्धतरागः कामिनीष्ववसरः 
कुम॒मेषोः ॥ ६१ ॥ मा गमन्मदविमृदधियो नः प्रोञश्य रन्तुमिति शद्भितनाथाः | 
योषितो न मदिरां मृशशमीषुः मेम परयति भयान्यपदेऽपि ॥ ६२ ॥ चित्तनिदतिनिधायि 
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विविक्तं मन्मथो मधुमदः शरिमापः । संगमश्च दथितेः स्म नयन्ति प्रेम कामपि सुवं मम- 

दानाम् ॥ ६३ ॥ धाष्टयेरद्भितयथोचितभूमो नियं विल्कितालकमास्यं । मानिनीरतिविधो 
कुसूमेषुमेत्तमत्त इव विगप्रममाप ॥ ६४ ॥ शीधुपानविधूरेषु वधूनां निघ्तनामुषगतपषु वपुःषु | 
रहितं रतिरसाहितमावं वीतलक्ष्यमपि कामिषु रेने ॥ ६९ ॥ पीतस्नृपारकिरणो मधुनेव 
माधमन्तः प्रविस्य चपकमतिविम्बव्ती । मानान्धकारमपि मानवतीजनस्य नृनं मिभेद 
यदसौ प्रससाद पयः ॥ ९६ ॥ पिपिमिय सप्खयं मुमुमुखापरवं देहि मे ततत्यन दुदुदवुं 
मभभमाजनं काञ्चनम् । इति स्वलितिजलिितं मदवशात्करङ्गीदशः प्रगे हसितहेतवे सह- 
नरीमिरध्येयत ॥ ६७ ॥ 

दातक्रीडावणेनम् । 
स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य छृतं मम । स्तनोपपी उमाेपः छतो दूने पणस्तया ॥ १ ॥ 

आश्छेषनुम्बनरतोत्पवकरोतुकानि क्रीडादुरोदरपणः मरतिभूरनङ्गः । मोगः स यद्यपि जये च 
पराजये च यनोमेनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव ॥ २ ॥ रतिक्रीडाद्युते कथमपि समाप्ता 
समयं मया रब्भे तम्याः कणितकव्कण्टार्थमधरे । छतभूमङ्गासो भकटितविरक्षाधरुदित- 
म्मितक्रोधोद्धान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम् ॥ ३ ॥ अद्य द्यूतजिताधरग्रहविधाषीडो 
मि तत्वण्डनादाधिक्ये वदं क भवानिति मूपा कोपाितभरूलता । सद्यः लिन्नकरायकृ- 
नतल्परायत्तीढृतास्यस्य मे मुग्धाक्षी प्रतिठृत्य तत्छृतवती द्यूतेऽपि यत्ना्जितम् ॥ ९ ॥ 
गादाटिद्गनपुवेमेकमनया दते जिते चुम्बनं तत्किचित्परिरभ्य दत्तममुना भरयपितं चानया । 
नेतत्ताटगिदं न तादृशमिति प्रलयपैणपरक्रमचूनोशवुम्बनमेकमेव बहुधा रात्रिगैता तन्तोः 
॥ ९ ॥ आष्टेपे पथमं क्रमेण विजिते दृेऽधरस्यापेणे नमेदयृतविधौ पणं मियतमे कान्ता 
पुनः च्छति । अन्तहौसनिरोधमंमृतरसोदरिदस्फुरद्ण्डया स्वैरं सरारितरिसारणाय विहितः 
सवेदाम्बुगभः करः ॥ ६ ॥ 

"~न - ~~ -~~ - ~~ --~------^~-~------------------- 

| बाद्रतक्रीदावणनम् । 
आलिङ्गनम् ॥ हीतया गटितनीवि निरस्यन्नन्तरीयमवटभ्वितकाचि । मण्डली कृत- 

एरुस्तनमारं सख्वने दयितया हृदयेशः ॥ १ ॥ उत्तरीयविनयात्रपमाणा रुन्धती किल 
तदीक्षणमार्गम् । आवरिष्ट विकटेन विवोहूवकषमेव कुचमण्डलमन्या ॥ २ ॥ अंशूरकं हत- 
वता तनुवराहुस्वम्तिकापिहितमृग्धकुचाग्रा । भिनच्नराङ्कवल्यं परिणेत्रा पर्यरम्भि रमपाद- 
निरोदा ॥ ६ ॥ पंनहार सहसा परिरव्यपमरयसीपषु विरहग्य विरोधम् । संहितं रतिपतिः 
म्मितमिन्नक्रोधमाशु तरुणेषु महेपुम् ॥ ४ ॥ खंपतमानमुपयन्तरि वध्वाः श्ि्टवत्युपपपति 
रसेन । आत्मेव रुरुधे कृतिनेव स्वेदसद्धि वपनं जघनेन ॥ ९ ॥ पीडिते पर उरःपर- 
तिपेषं भेरि स्तनयुगेन युक््याः । स्पष्टमेव दलतः प्रतिना्ास्तन्मयत्मभवदधदयस्य 
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॥ ६ ॥ रीपितसमरमुरुपपीड वमे घनममिप्वजमाने । वक्रता न ययतुः कुचकुम्भो 
एुभुवः किनतातिद्ैयेन ॥ ७ ॥ पंभवेष्टुमिव योषित इषुः श्िप्यतां हृदयमिष्टतमानाम् । 
आत्मनः सततमेव तदन्तवे्तिनो न खट नूनमनानन् ॥ ८ ॥ सनेहनिभेरमधत्त वधूनामादरेा 

वप्रसंशयमन्तः । यूनि गादपरिरम्मिणि वस्रक्रोपमम्बु ववृषे यदनेन ॥ ९॥ न स्म माति 
वपुषः प्रमदानामन्तरिष्टतमसंगमजन्मा । यद्रहुबेहिरवाप्य विकासं व्यानशे तनुरुहाण्यपि 

हषः ॥ १० ॥ यत्तियव्यतिकरादनितानामङ्गनेन पर्केन बभूवे । प्रापि तेन मशमुच्छर- 

सभितामिनीविभिः सपदि बन्धनमोक्षः ॥ ११॥ 
चुम्बनम् ॥ रोरटष्टि वदनं दयितायाशचुम्बति यतमे रभसेन । व्रीडया सह विनीषि 

नितम्बादंशुकं शिथिटतामुपपदे ॥ १२ ॥ आदत नखपदैः परिरम्माश्वुम्नितानि घनदन्त- 

निपप्तैः । सोकमा्येगणसंमतकीतिर्वाम एव सरतेप्वपि कामः ॥ १३ ॥ दीमरादवनतं परि- 

रम्भे रागवानवटजेप्ववरृप्य । अपितोष्ठदलमाननपद्यं योषितो मुकुखिताक्षमधाप्रीत् ॥ १४ ॥ 

पटवोपमिति साम्यपपक्षं दष्टवल्यधरनिम्बमभीएटे । पयेकूनि सरुजेव तरुण्यास्तारलेवलयन 

करेण ॥ १९ ॥ केनचिन्मधरमल्वणरागं बाप्पतत्तमधिकं विरहेपु । आष्ठपहवमपास्य 
मत सुभ्रवः सरसमक्षि वरचम्बे ॥ १६ ॥ 

विहारः ॥ आवृतान्यपि निरन्तरमत्ैरयोपितामुरभिजद्ितयेन । रागिणामित इतो 

रिमृशद्रिः पाणिमिर्जगृहिरे हृदयानि ॥ १७ ॥ कामिनामप्तकलानि विमुग्रः ्ेद्- 

वारिमृदुमिः करजनाैः । अक्रियन्त कठिनेु कथंनित्कामिनीकुचतरेषु पदानि ॥ १८ ॥ 

सोप्मणस्तनरिटारिखरामादात्तवर्मसट्िरिस्तरुणानाम् । उच्छसत्कमल्चारुपु हस्तनिप्न- 

नामिसरसीष निवेते ॥ १९॥ आगृद्विरमितो वलिवीचीर्यटमानवितताङ्ग दटिहस्तैः । 

सभवामनमवात्रतिपेदे मुष्टिमेयमिति मध्यमभीष्टैः ॥ ९० ॥ पराप्य नामिनदमननमाशु 

परस्थितं निवसनग्रहणाय । ओंपनीविकमरुन्ध किट सरी वहस्य क्रमात्मकराम्याम् 

॥ २१ ॥ कामिनः कृतरतात्सवकाटक्षपमाकुलवधूकरसङ्गिं । मेखदागृणात्रटत्रममूवरा 

दीरमसूत्रमकरोत्परिथानम् ॥ ६९ ॥ अम्बरं विनयतः त्रियपाणयापितश्च कराः कठद्स्य | 

वारणामिव विधातममीक्ष्णं कक्ष्यया च वयश्च रिरि ॥ २३ ॥ अ्रन्थमृन्रथाव्रतु हदवय 

वाससः रटति मानधनायाः । भरूयुगेण सपदि परतिपेदे रोममिश्च सममेव तरिभेदः ॥ २४॥ 

आदा लद्धितवतीएकराम्रे नीविमधमुकरटीरूतद्टया रक्तौणिकहताधरतन्त्रीमण्डल- 

क्रणितचार चकूने ॥ २५ ॥ आयताङ्गलिरमदतिरिक्तः सूत्रा का दरामशाटिनि मध्ये । 

श्रोणिष मियकरः प्रथम स्पद्यमाप सकटेन तदेन ॥ २६ ॥ चक्रुरव छनारुु 

राजीः स्यदोटोभवदरोखकराणाम् । कामिनामनिर्तान्यापि = रम्भाग्तम्मक्मटतपु 

नखानि ॥ २७ ॥ उरुमृटचपटेक्षणमननन्यवतपकुसुमः ।भयमताः । चक्रिरे सपदि तानि 

यथां मन्मथस्य कुपुमायुधनाम ॥ २८ ॥ 

६५ 
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सुरतप्रश॑सा । | 
सुरते च समाधौ च माया यत्र न टीयते । ध्यानेनापि हि कि तन क्रिनेन सुरतेन वा 

॥ १ ॥ यत्र न वदनविकारः स॒द्रावसमपणं न गात्राणाम् । तस्मिव्रुधतमाते प्रशुकमणि 
पद्राव एव रज्यन्ते ॥ २ ॥ प्रतिक्षणपमलमन्नवकराकलापानिवतक्षपाकरविलोकन यदि 

तवास्ति कोतृहटम् । व्रिरोकय तदा समे सुरतमंगरारोकनम्हृ्टदयितामुगखं॑नितिट्क- 

युकोत्तारणे ॥ ३ ॥ नैरव्िफलजनन्ममिगिरिदरी न क्रि सेव्यते न नेच्छरवणगोचरीमवति 
जातुचिञ्जन्मनि । कपोतरवमाधुरीविरचनानुकारादरीरतासहरशोदर।वचनकाकुरीतिभ्वनिः 

॥ 8 ॥ संदष्टाघरपटवा मनकितं हस्ताअमाधुन्वती मा मा मुच शठेति कोपवचनैरानतितभर- 
रता । सीत्काराितलोचना सरमपं येश्म्बिता मानिनी प्राप्तं तेरमरतं श्रमाय मभितो 
मदः मुरैः सागरः ॥ ९ ॥ फ नैतेगरुपेवनेः किमपरव्योमाचेनैः कि फलं कि स्यादध्ययनेन 
मे सुरपदप्राप्याथ कि वा फलम् । एतस्याः कुचकुम्भमंभ्रमपरीरम्भप्रवादोद्रमखदाम्भा- 
भिरनङ्खवदिरभुना निवापितो नो यदि ॥ ६॥ प्राङ् मा मेति ततो नवादयगृणं मानाभिटाप 
ततः सव्रीदं तदनु शछोद्यममथ प्रम्रष्टधेयं पूनः । प्रमाद्ेस्रहणीयनिमरतरं ऋडाप्रगलमं 
ततो निःपद्वाङविमशेनाधिकपुखं रम्यं कुटसघीरतम् ॥ ७ ॥ रङ्काशद्वटितेन यत्र नयन- 
मरान्तेन न प्रेक्ष्यते केयूरध्वनिमृरिभीतिचक्रितं नो यत्र वाश्छिप्यते । नो वा यत्र शनैर 
दरानं वरिम्बाधरः पीयते नो वा यत्र विधीयते च मणितं तत्कि रतं कामिनीः ॥८॥ 
आकारो नटनं सरोरुहयुगे मओीरम श्जध्वनिः रीतांशौ कटकृनितं किसलये पीयष 
पानोत्सवः । सगेक्षोणिषरे नखात्परिभवो ध्वान्ते कराकपेणं रम्भायां रसनारवम्तर्णयो 
पण्यानि मन्यामहे ॥ ९ ॥ 

नववधूसंगम सखींवाक्यम् । 

रक्षामादिकया बट दद्या कि भयोजनप् । अवस्यंमाविनावेतौ कुचय्हकचग्रहौ 
॥ १ ॥ बारा तन्वी म्रदुतनुरियं ज्यतामत्र शङ्का ट्टा कापि म्रमरभरतो मञ्जरी म्य 
माना । तस्मादेषा रहमि मवता निदयं पीडनीया मन्दाक्रान्ता त्रिस्नति रमं नेक्षयषटि 
समग्रम् ॥ २ ॥ नीरन्ध्रं परिरभ्यते प्रियतमा भयम्तरां नम्ब्यते तद्वारं क्रियते यदस्य 
रुचिरं चाटृत्करैः स्तूयते । सख्या मृग्वधृरसो रतविधो यत्नेन सरा रिष्िता निभ्रीनतं 
गृरुणा पनः शतगुणं पचेपृणा कारिता ॥ ३ ॥ नायस्तचि हटाद्वरनित रमणं तिष्ठनि 
ना वारितिम्तक्कि तम्यप्नि क्रि च रोदिषि मुधा तापा प्रियं मा छाः । कान्त 
केटिरुचियुवा सहदयस्ताटक्पतिः कातरे कि नो बर्रकरवक्ेः मियरातैराकरम्य 

यते ॥ ४ ॥ 
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नववधृसंगमः 
यावकररद्ेपादभ्रहारदोणितकचेन दयितेन । मुग्धा साध्वसतरटा विलोक्य परि- 

चुम्बिता पहमा ॥ १ ॥ आभाति बाटिकियं पाणिश्परोन पलकितावयवा । अमिनववमन्त- 
दाविमुकुटेव बाट चृतटता ॥ २॥ खिद्यति कृणति वहति विवलति निमिषति विलोकयति 

तिथरक् । अन्तनन्दति चुम्बतुमच्छति नवपरिणया वधूः शयने ॥३॥ भजपञ्जरे ग्रहीता नव- 

परिणीता वरेण रहसि वधूः । तत्काटजाटपतिता बालकृरङ्गीव वेपते नितराम् ॥ ४ ॥ अमंमु- 
खाटोकनमामिमुस्यं निषध एवानुमतिप्रकारः । प्रत्युत्तरं मुद्रणमेव वाचो नवाङ्गनानां नव एव 

पन्थाः ॥ ५ ॥ चुम्बनेषु परिवर्तिताधरं हस्तरोधि रसनानिघ््रने । विचितेच्छमपि तस्य 
सवतो मन्मयेन्धनममृदभूरतम् ॥ ६ ॥ विरम नाथ व्रिमृतच ममाहं शमय दीपमिमं समया 
सखी । इति नवोढवधूवचनेय॒वा मुदमगादधिकां मुरतादपि ॥ ७ ॥ नीवीददार्षितकरां 
निविडीकरृतोरं व्रीडानतां तत इतो वदनं हरन्तीम् । आरोप्य वक्षामि मुखं परिरव्धुमेनां 
टां बलादमिटपामि न पारयामि ॥ ८ ॥ पटालग्रे परल्यां नमयति मुखं जाततरिनया हटा- 

श्कपं वान्ढत्यपहरति गात्राणि निम्नम् । न शक्रोतयाख््यातुं भ्मितमुगमरणीदत्तनयना दिया 
ताभ्यत्यन्तः म्रथमपरिहापे नववधृः ॥ ९ ॥ समारृष्टं वामः कथमपि हगत्पद्यति तदा 

क्रमाद्रुदन्दं नरटश्रगोरं प्रगद्शः। तया दष्ट दा महति मणिदीपे निपृणया 

निरुद्धं दस्ताम्यां अटिति निननेत्रोत्ययुगप् ॥ १० ॥ वलाच्नीता पाश्च मुखमाभिमुरवं नेव 

कुस्ते धुनाना मुधनं हरति बहुशश्चुम्बनविभिम् । हदि न्यस्तं हस्तं क्षिपति गमनारोपित 
मना नरोदा वोदारं मरुखयति च संतापयति च॥ ११॥ स्फरद्रोमाद्दस्तरटतरताराकुल- 
टरो मयोत्कम्पोततङ्गस्तनयृगभरापङ्गमुभगः । अधीराक्ष्या गुजन्मणिक्टयदोवद्ठिरचित् 
प्रीरम्भो मोदं जनयति च संमोहयति च ॥ १९ ॥ अप्यात्मु्य महति दयितप्राथनाप् 
प्रतीपाः काहृन््योऽपि म्यतिकरमुखं कातराः खाङ्खदान । आबाध्यन्तं न खल मदननेव 
टब्धान्तरलादाबाधन्ते मनसिजमपि पिप्तकाराः कुमायः ॥ १३ ॥ चृ टृष्टिमवा ददाति 

करत नादापमामापिता शय्यायां पश्रि तिष्ठति ब्हादाटिह्धिता वेपते । नियान्तीषु 

सखीप वाप्तभवनातरिगेन्तुमवेहते बाटा वामतया स्रियस्य नितरां प्रीत्य नवादामवत् ॥ १६॥ 

जंपतादरषटदकटया सरभप्तं गद मुजाम्यां स्तनावारृष्ट जवनांगुके ृतमधःपंसक्तमृरुट 

यम् । नामीमृटनिवदद्धचक्षुपि तया व्रीडानताङ्गया प्रिये दीपः एृत्छृतवातवापतारिखः केण 

परठेनाहतः ॥ १९ ॥ हस्तं कम्पवती रण्व रशनाव्यापार्वायङ्कटि हस्तौ स्वौ नयति 

स्तनावरणतामालिङ्गयमाना बलात् । पातुं पक््षटचक्षुरनमयतः प्राचीकरोल्याननं व्याने 

नाप्यमिटापप्रणसखं निवेतेयदयेव मे ॥ १६ ॥ कण्टाश्पिणमूच्नतस्तनभरश्रोणीतटमा- 
हिणं संसक्तोरुयुगं गृहीतनघनपराकारमप्यन्ततः । द्रागेव छथबन्धमिन्दुवदना गादावम्- 

दीप्िहं विन्नायाल्यनदाश्ु काञ्चनपटं व्रीडाकुटापि क्षणम् ॥ १७ ॥ कान्ते कृ 
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कावरोकिनि कटावल्या नमन्त्या स्थितं तस्मिन्कोमट्काकुमाषिणि तया स्पन्दी नि- 

रुदधोऽधरः । उत्थायाथ करटशि प्रियतमे यृनेोवे संगमे कः ीकृजितकेतवेन म- 
दनो द्योःशानितिमम्यस्यति ॥ १८ ॥ इत्थं तल्पतलाधिरोहणमियं पणापिणपरक्रिया 

राय्याया वचनक्रमस्य दयितस्येवंविधाराधना । एवं केिगरहोपदेहलि यदादानीयमाना मु- 
दश्रारक्तिप्रकरैश्चिरं नववधृरारीभिरध्याप्यते ॥ १९. ॥ 

सुरतफेलिकथनम् । 
आस्तां दूरेण विश्केषः प्रियामारिङ्गतो मम । स्वेदः कि नु सरिच्नाथो रोमाश्ःकि नु 

पवतः ॥ १ ॥ उग्ररूपं कृचहन्द्रं हारगङ्भाधरं तव । चन्द्रनृडं करिष्यामि कुरु तावदिग- 
म्बम् ॥ २ ॥ कान्ते कडितचोलान्ते दीपे वेरिणि दीप्यति । आमीदसमितपदाक्ष्य 
पक्षो नयनमृद्रणम् ॥ ३ ॥ वह्यानन्दमनुरं किमपीदं नेति रतिषु वचनेन । श्रुतिसीमपं- 
गताक्षी मुग्धे सारङ्गमादिशपि ॥ ४ ॥ तव तनि तरूणपृण्यादम्बरमणिमकरसंक्रमो जा- 
तः । अधिवेणि भवति नियमः फल्मविटम्बेन भावि कामस्य ॥ ९॥ विष्टताः मियस्य 

केशाः कण्ठे ट्र मृजे वलितम् । मज्जन्त्या रससिन्धो कि कि न कृतं तया मुदा ॥६॥ 
ष्टे कथकमुक्तये सुतनुरसन्यं प्रहिण्वती पाणिम् । हन्तुमिव चित्तहरिणं युनम्तृणादिवेषु- 
मादत्ते ॥ ७ ॥ चारनूपुरन्नणत्छृतं रते कामिनां हरति मानसं यथा । नो तथा मभूरमी- 
तवादितं केकिचातकपिकिखना अपि ॥ ८॥ हेमकृम्भमिव तुङ्गमुरोजं वहलमे स्एश्रति 
चोरवदस्याः । जाग्रति स्म सहैव तदानीं यामिका इव तनृरुहसं॑वाः ॥ ९ ॥ 
पाणिपह्छवविधुननमन्तः सीत्छृतानि नयनाधेनिमेषाः । योषितां रहमि गद्रदवाचा- 
मखतामुपययर्मदनस्य ॥ येयमुल्वणमनोमवभावा वामतां च वपृरपितवत्यः । 
व्रीडितं टरितपौरतषा्टय।स्तेनिरेऽभिरुनितेषु तरुण्यः ॥ ११ ॥ पाणिरोधमविसेधित- 
वाज्छं मत्सेनाश्च मधुरम्मितगमाः । कामिनः स्म कुरते करमोरूहीरि गप्करुदितें च 
मुखेऽपरि ॥ १२९ ॥ वारणाथेपदगद्रदवाचामीप्यया मृहृरपत्रपया च | कुभैते स सददा- 

नुकृषटं प्रातिकूटिकतयेव युवानः ॥ १३ ॥ अन्यकाटपरिहाय॑मनसखं तद्रयेन किमे 
दयमेव । शष्टता रहि भरतेषु ताभिनिदैयलमितरैरबलापु ॥ १४ ॥ बाहुषीडनकचग्ह- 
णाम्यामाहतेन नखदन्तनिपतिः । बोधितस्तनुशयस्तरणीनामुन्मिमीट विशदं विषमेषुः 
॥ १९ ॥ कान्तया सपदि कोऽप्युपगृढः प्रोदपाणिरपनेतुमियेप । संहतस्तनतिरस्छतदट- 
टि्रष्टमेव न दुकूलमपर्यत् ॥ १६ ॥ आहतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सोमधुनेति प- 
पात । तरुस्यतः मियतमोरसि हारा्पुप्यवृष्टिरिव मौक्तिकवृष्टिः ॥ १७ ॥ सीत्छृतानि 
मणितं करुणोक्तिः क्िग्धमुक्तमलमथेवचांमि । हासमूषणरवाश्च रमण्याः कामसूत्रपदता- 
मुपजगमुः ॥ १८ ॥ उद्धतैरनिगतमेकमनेकेरेदवन्प्रगद्रामविरामेः । श्रयते स्म॒ मणितं 
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कलटकाञ्चीनूपुरभ्वनिमिरक्षतमेव ॥ १९ ॥ रईटशस्य मवतः कथमेतलाधवं मुहुरतीव 
रत ¶। ्षिप्तमायतमदशयदुर््यौ काञ्चिदाम जघनस्य महम् ॥ २० ॥ प्राप्यते स्म गत- 

चित्रकचित्रशचित्रमाद्रनखरक्षम कपो; । दथिरेऽथ रभप्तच्युतपुष्पाः सेदविन्दरकुपुमान्य- 

कान्ताः ॥ २१ ॥ यद्यदेव रुरुचे सुचिरेम्यः मुभवो रहसि तत्तद कुवन् । आनुकूटिक- 
तया हि नराणामाक्षिषन्ति हृदयानि तरुण्यः ॥ २९ ॥ प्राप्य मन्मथरसादतिम्मि दुष. 
हम्तनमराः सुरतस्य । शश्रमुः श्रमनलाद्रैरटारक्िष्टकेशममितायतकेसयः ॥ २६ ॥ 
पत्युः भवत्तस्य रतो जिगीषावचो निशम्याथ न किंचिदूचे । कलावती कि तु विहस्य 
तम्य कपोलयोः खेदमपाचकार ॥ २४ ॥ उरोरुहाम्भोरुहदशेनाय विमृ्तः क वुकबन्धनानि । 
आनन्द नीराकु्छोचनस्य मयस्य जातो विपुलः परिश्रमः ॥ २५ ॥ स्वामिन््रभो प्रिय 
गृहाण परिप्वनल्र कि कि रशटोऽस्यकरुणोऽपि मखोचितोऽसि । हा दुःवयम्यलमरं 
विरमेति वाचः स्रीणां भवन्ति सुरते प्रणयानुकरूलाः ॥ २९ ॥ मत्तेमकुम्भपरिणाहिनि कं 
ङ्मद्रं कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । वक्षो निधाय भूजपज्नरमध्यवर्ती धन्यः क्षपां 
क्षपयति क्षणटन्धनिद्रः ॥ २७ ॥ कान्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्ष्या चातुयेमुद्धतमनो- 
भवया रतेषु । तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं शिप्यायितं गृहकपोतशतैयमाम्याः ॥ २८ ॥ 
आमीटिताटप्तविव्षिततारकाक्षीमत्कण्ठबन्धनदरश्यवादवहटीम् । प्रवेदवारिकणिकानि- 

तगण्डतरिम्नां संस्मरय तामनिशमेति न शान्तिमन्तः ॥ ६९ ॥ रतिरभसनितान्तश्रान्त- 
कान्ताकुचान्तश्रलदमल्कराग्रा नाभिदेशेप्वधो वा । स्मितमधुरमृखीनां दीणनत्रोयरा- 
नामधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥ ३० ॥ अविदितपुखुःखं निगृणं वस्तु करिचि- 

उनदमतिरिह कश्चिन्मोक्ष इत्याचचक्षे । मम तु मतमनङ्गपमेरतारुण्यगृणेन्मदकटमदिरा - 

क्षीनीविमोक्षो हि मक्षः ॥ ३१ ॥ अभिनवपुलकाटीमण्डिता गण्डपाटी निगदति विनि- 

गृढानन्दहिन्दोलि चेतः । सुदति वदति पुण्यैः कस्य धन्येभनोजमसरमपरेतचापं 
टोचनस्य ॥ ३२ ॥ मनन्त्यास्तल्पान्तं ृतकरपटकण्डूतिपिहितस्मितं याते गेहाद्रहिरव- 

हिनाटीपरिजने । प्रियास्यं पदयन्ाः स्मरशरप्रमाकृतमुभगं मलज्जाय्रा टञ्जा न्यगम्- 
दिव द्रं मृगद्शः ॥ ३६ ॥ दकृटं दोमूलत्मणयिनि परीरम्भरभिके हरत्यम्भोजाकषी 

निमृतनिभूतं नप्रवदना । . प्ियाश्कषदपिण्यपसरतु चञ्ना स्फुटमिति ममितक्ीरणव म्तन- 

कलदाशभं स्षपयति ॥ ३४ ॥ चिरविरदिणो रत्युत्कण्ठाश्कधीकृतगात्रयोनतवमिवे जग- 

जातं भृयश्चिरादमिनन्दतोः । कथमपि दिने दीर्थे यति निशामपिख्ट्योः प्रप्रति कथा 

बही यृनोर्येथा न तथा रतिः ॥ ३५ ॥ दशा सपदि मीनं दशनरोचिपा नितं 

करेण परसिपितं वल्यकैरथाक्रन्दितम् । मिय: समदयोपितां ननु विखण्ब्यमानेऽघर् 

परम्यप्नकातराः किमिव कु्ेतां साधवः ॥ ६६ ॥ नेपा वेगं मृदुतरतनृम्तावकीनं 

विसो शक्ता नैनां चपल नितरां सेदयेन्दीवराक्षीम् । रत्यभ्यासं विदधत इति मा- 
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णनाथस्य गत्वा कर्णोपान्ते निमतनिमतं नपरं शपसतीव ॥ ६५ ॥ आयति द्- 

यिते मनोरथरातैर्नति कथंचिदिने वैदग्यापगमालडे परिनन दीः कथां कुवति । 
दष्टास्मी्मिधाय सत्वरपदं म्याधूय चीनांशुकं तन्वद्या रतिकातरण मनमा नीतः प्र 

दीपः शमम् ॥ ६८ ॥ गादािङ्गनवामनीतकुनपरद्विन्नरोमोद्रमा भान्दरन्नेहरसातिरेक 
विगल्च्छरीमन्नितम्बाम्बरा । मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरहछापिनी मुप्ता कि 
नु मतान् करि मनमिमे टीना व्टीनानु किम् ॥ ३९ ॥ दोर्भ्यां मयमितः पयाधरभ- 
रेणापीडितः पाणिनैराविद्यो दानैः क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः । हम्तनानमितः करे- 
ऽधरमुधास्पन्देन संमोहितः कान्तः कामपि तृप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः ॥ ४०॥ 
रपन्मीलितटष्टि मुग्धहसितं सीत्कारधारावङ्नादव्यक्ताकृलकेलिकाकुविकमदन्तांशधीताध- 

रम् । श्वासोत्कम्पिपयोधरोपरि परिप्वङ्गात्कुरद्गीदो हप तकर्षविमुक्तनिःमहतनोधन्यो 
भयल्याननम् ॥ ४१ ॥ चिन्न मण्डलमेन्द्वं विगलितं स्सममारद्धे तमः प्रागेव प्रथमानके- 

तकरिणखावीरायितं च स्थितम् | शान्तं कुण्डटताण्ड्वं कुवखय्न्दं तिरोमीचितं वीतं 
विद्रमप्ीत्छृतं नहि तता जाति किमासीदिति ॥ ४२॥ गादाश्पनिपीटनान्निपतितामार- 
करय हारावटी स्थानं हन्त मिया क्षणं निविडया नीव्यापि न ्याएतप् | व्रिश्ेपञ्वर्तरे. 
दनासहनयोः कारुण्यकीणात्मना क्रापि प्रापितयोः सरमागममुखं यूनोमेनोजन्मना ॥ ४३ ॥ 
हारखल्यति कङ्कणं निपतति सक्रौमुदी छ्यति ध्वान्तं धावति सीत्करोति रजनी नानि- 
वटी भज्यति । काली क्ुम्यति काञनक्षितिधरे कि च क्षतं चलति प्रारम्भे मदनाहवस्य 
विजयी देवो मनाभूरमृत् ॥ ४४ ॥ मिन्द्रं रविमिन्दरुमाननमसो धम्मिरादस्वयं यद्वां 
अस्ततीव तत्मियतमे निर्णीतमेत्पातिकम् । चोटे चश्चटता भविप्यति म॒हः स्यात्कुन्तट 
कषणं नीवी स्थास्यति न भ्थिरा समुदयेदङ्धे महान्संगरः ॥ ४९ | पदयन्तीं परिणामकरे- 
टपु मृहुनिःरङ्कमालिङ्गय तां परोत्कूजत्कलमग्रहीपमधरं स्पधावती साप्यमत् । नाहं तदि 
न वेत्ति पाच दयिता तत्रावयोश्रे्टितं शय्या वेत्ति नवेत्तिवास्रतु कुतः सङ्गामद्यलः 
स्मरः ॥ ६ ॥ म्रत्यृहः पृलकाङ्करेण निविडाश्पे निमेषेण च क्रीडकूतविटोकितऽधर- 
मुधापान कथाकंटिभिः । आनन्दाधिगमेन मन्मथकलाय॒द्धेऽपि यस्मिन्नमदद्रतः म तयोैभव 
सुरतारम्भः प्नियंमावुकः ॥ ४७ ॥ टृपत्कम्पपयोधरं गुरुकटिभोढमहारादुतं खिदयद्रालम- 
नकहास्यप्ररप्त॒सरम्भमन्दव्यथपम् । वारवारमुरःमरहारमुभगं संदद्यमानाधरं किचिदत्त- 

नितम्बदेशनखरं धन्यो रतं सेवते ॥ ४८ ॥ लवं मुग्धाक्षि विनैव कश्चलिकया 
धत्मे मनोहारिणीं रक्षमीमित्यमिधायिनि म्रियते तद्दीरिकापंस्पररि । शाय्योपान्तनिविष्ट- 
मम्मितसखीनित्रोत्सवानन्दितो नियतः शनकैरटीकवचनोपन्याप्तमाटीननः ॥ ४९ ॥ 
काकैः स्तोकविमृक्तमोक्तिकमरो निम्यन्दमिन्दीवरं चापं चापलवभितं हिमकरक्रोडे तमः 
क]दति । वातः कातरयत्यपाटृतरपतं बन्धृकमेतावती वाती क्रापि कदापि पाणिपिहिता 
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कम्यापि वा तिष्ठति ॥ ९० ॥ धम्मो भङ्गमेतु परविदातु तिलकः केहापाशान्धकारं पत्रा 

ट गण्डपाछि त्यन्त च विवरं कर्णयेरगन्तकामा । वामाया: कान्तदत्तक्षतततिप्रह्न ९ 
एवाधरोऽपतो वीरः कामाहवेऽम्मित्निति वदति मृहनेपुरः क्राणमङ्गया ॥ ९१ ॥ 

>^ ©. 

विपरीतरतक्रिया । 

मरशान्ते नृपुरारवे श्रयते मेखलाध्वनिः । कान्ते नृनं रतिश्रान्ते कामिनी पुरुषायते 

| १ ॥ पततु तवोरसि सततं दयिताधम्मिहठमचछ्छिकानिकरः । रतरसरभसकचग्रहट्टिताट- 
ववह्छरीगलितः ॥ २ ॥ विपरीतमविपरीतं यद्रतमन्यत्तदेव विपरीतम् । तरूमारोहति र्तिका 

नारोहति च छतिकां तरः क्रापि ॥ ६ ॥ साक्षादमृत्छयंभूरथ मृक्तास्तिमिरनिकरभराः । 

प्रणनाम शीतरोचिस्तव पाठं मेखदा विदधे ॥ ४ ॥ वियति विलोटति नख्दः स्रति 

व्रिरृश्चटति कृजति कपोतः । निप्पतति रतरिकाततिरान्दोति बरीचिरमरवाहिन्याः ॥ ^ ॥ 

म्थगयति तमः शद्रा चरति गिरिः स्वति तारकापट्टम् । कथयति मन्य का्थपु- 

रीति किमपि संक्षोम् ॥ ६ ॥ मुक्ताः पतन्ति भूमो बालाः कटयान्त कवा मुक्तम् । 

चैम्बत्यम्बरमवानि विपरीते कि न त्रिपरीतम् ॥ ७ ॥ वल्गत्कुच व्याकुटकंशपारो ।सखद्यन्मुख 

सी कृतमन्दहामम् । प्ण्यातिरेकात्परुषा लभन्ते पंभावमम्भारुहटोचनानाम् ॥ < ॥ 

वक्रम्यन्दिखेदगिन्दुरवन्धेदैष्रा भिन्नं कुङ्कमं कापि कण्डे । पूंस्तवं तन्व्या व्यशयन्ती व 

यस्या स्मित्वा पाणो खडरखां टिट्ख ॥ ९ ॥ मधरपानममृदछप्तस्मवाट चलहमाचच्करा- 

न्तिमिर्जराट्पर । विभरनिःपतदन्धकारजालं श॒मकराटं क्र पुनविदोकयामः ॥ {० ॥ भान 

मखपतयाटमिषटाय्श्रमपमटिलेरपनीतपत्ररेखः । कथयानि पृस्पायत वध्रना प्रादताहमन्यु- 

तिनिर्मलः कपोटः ॥ ११॥ तन्नाम्ति कारयति यन्न मनामवरस्य मा रा्करमरतिहता 

मवने तथाहि । उद्वास्य पीवरपयोधरमण्डलाग्रं वल्गन्ति यत्पुरुपवलमदा अपाह ॥ \९६॥ 

मग्मे तवास्मि दयिता दयितो भव लमिव्युक्तया नहि नहीति हिरा विधूय । खस्मातकरा- 

सियकरे वद्यं क्िपन्त्या वाचं विनाम्यपगमः कथितो मृगाक्ष्या ॥ {१६॥ चरा 

मरगङ्ावविलोचनानां कण्डोदितान्यचरमं कलकृजितानि । आप्र दयाद्ररय तक्र: ऋष 

राङ्क ग्रदीत इति संप्रति रिष्यमावः ॥ १४ ॥ तमस्ताम साम [गदात् तमा वृ[ट्निकरं 

रथाङ्गदन्द्ं ऽस्मिन्नमरतटिनां खातं मृहः । टतायामृत्क मा मदनवरमतकाञनामारातक्पयात् 

प्रायो रतिपतिमते स्ेमधना ॥ १५ ॥ व्रिहायपि विहारिणी भवतु नाम सदान ममल 

सरादधः पततु नाम मन्दाकिनी । परं तदिदमद्रतं यदयमेत्य मू्मतिद नमन्नमरततनात् 

कमटप्तारमाकर्पैति ॥ १६ ॥ प्रारव्ये रकिकिटिकृटरणारम्भ तया पराहमत्राय कान्त- 

जयाय किंचिदपि प्ारम्मि तत्स॑भ्रमात् । विन्न येन कतरी शिथिचता दोवछिर- 

१ केराकटाप्ररपः , ९ मसखरूपः, ३ कण्ठस्पः. ४ मुक्ताक्रटाप्रर्पा. ५ चित्रलिष्पा, £ धामनि 
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त्कभ्पितं वक्षो मीहितमक्षि पौरुषरसः स्रीणां कुतः प्रिध्यति ॥ ५७ ॥ आोाम- 
टकावलि सकुपुमां विप्रचरत्कुण्डलं किचिन्पृषटविरेषकं तनुतः स्वेदाम्भः सीकर । 
तन्व्या यत्पुरतान्तताम्तनयनं वरं रतिम्यल्यये तां पातु चिराय कि हरिहरव्रह्मदिमिरद 
वतेः ॥ १८ ॥ प्रारन्पे विपरीतनामानि रते मवे तदाभृत्षणास्स्रामाङ्गया विपरतिमव कशल 

मुक्ताः सूबत्ता अपि । मुक्ता निःपतिता भवनि तरलास्तो चाची चेलतुः सीदन्ति 
शरुतिपारगाः सुमनः कान्ता नु कान्तायते ॥ १९. ॥ निःशेषं भ्यपनीय नीविवपतनं मन्गु- 

कणन्मेखलं कऋीडान्दोटनविन्नमध्यलतिकं किचित्मकम्पस्तनम् । उद्यत्कुण्डलताण्डवं 
च रुचिरं विक्रम्य कान्तोपरि छान्त वक्षमि कामिनां मुकुलितप्रान्ताक्षिकं शेरते 
॥ २० ॥ प्रागर्म्यं पुरुषायते मम पुरः पद्येति सेनदया तन्व्या ताम्यहुरोजयापि सुचिरं 
विक्रम्य रम्यं तया । श्रान्ता वक्षसिमे निपल्य च पनः सापत्रपं मस्मितं मराकृतं च 
समीक्षितं म्रगदयरा यत्तत्कथं कथ्यते ॥ २१ ॥ 

सुरतनिरृत्तिः । 
संन्यासमद्रत काञ्ची जहौ कलत्रं दुकृलमवलायाः । तल्यान रगमधरो मृक्तिमुरीचै- 

क्रिरे चिकरुराः ॥ १ ॥ सुतनु श्रुतिपेवनतो मन्ये नयनं निर जनं जातम् । मुग्धा प्नेहात्कबरी 
युक्तां मुक्ति कथं प्राप ॥ \॥ विन्नाटपनयनान्तं सिन्नाटिकटय्रकुन्तटस्तवकम् । 
वदनमवटृप्ततिके मदनं नदयति दवयति शति मे ॥ ३ ॥ पापत मेरोः म॒रसिन्धृधारा 
वेवप तारागणमन्धकारः | बभूव मृङ्खावहिरप्यकम्पा शाश्ञाम रम्फाटतिकाविलासः ॥ ४ ॥ 
पपात गङ्गा हरम।टिसङ्गादन्धंतमामृतमपेतबन्धम् । तडिता च्टतामहापरीदस्यन्दमा- 
मीद्रविन्दयुग्मम् ॥ 4 ॥ कामसंगरविधा म्रगीदशः मोदपौरुपधरे प्रयोधर् । खेदराजि- 
रुदियाय सवतः पुपपत्रृष्टिरिव पुष्पधन्वनः ॥ ६ ॥ संगतामिरचिौैश्रलितापि प्रागमच्यत 
चिरण सखीव । मृय एव समग॑म्त रतान्ते दरीवधूमिरमहा विरहस्य ॥ ७ ॥ प्रक्षणीय- 
कमेव क्षणमापसन्दरीविभङ्कुरविखोचनपाताः । सम्रमद्रतग्रहीतदकृलच्छाद्यमानवप्पः सरता- 
न्ताः ॥ ८ ॥ अप्रभूततमनीयमि तन्वी काञ्चिधाम्नि पिहितैकतरोर । क्षोममाफटकरा ति- 
चकष कान्तपछ्छवमभीषटतमेन ॥ ९ ॥ म्रष्टचन्दनविरोषकमक्तिम्रएटमषणकदथितमाल्यः । 
प्रापराध इव मण्डनमाप्तीदात्मन॑व सुदरामुषमोगः ॥ १० ॥ योपितः परतितकाश्चनकाशो 
माहनातिरभमन निन्त । मेखदव परितः स्म विचित्रा राजते नवनखक्षतल्क्षमीः ॥ ११ ॥ 
मातु नाम सद्या दशनाङ्कः पाटी धवल्गण्डतेषु । दन्तवाप्तमि समानगणश्रीः संम- 
सजप परमागमवाप ॥ १२ ॥ सुन्रुवामाधपयोपरपीट पीडनेखयितवल्यपि पत्यः । मक्त 
माक्कलबरुगुणरोषा हारयष्टिरभवद्ुरुरव ॥ १३ ॥ विश्रमाथमुपगदमनसं यत्मिथेः मथ. 
मर्यवसाने । योपितामुदितमन्मथमादो तद्वितीयुरतस्य बमूव ॥ १४ ॥ आस्तृतेऽभि 



[भर०६ सुरतनिवृत्तिः । ९२१ 

नवपहछवपुप्परप्यनारतरतामिरताम्यः । दीयते स्र शयितुं दायनीये न क्षणः क्षणदयापि 
वधभ्यः ॥ १९ ॥ " उपबहंमम्बुनटशो निजं मजं विरचय्य ककत्रमपि गण्डमण्डले । नि- 
जस॒क्रिथ सक्रिथनि निधाय सादरं खपिति स्तनापितकराम्डुजो युवा ॥ १६ ॥ करकिपल्यं 
भूत्वा भूत्वा विमामेति वापसी क्षिपति पुमनोमालारोषं मदीपरिसां मरति । स्थगयति मृहः 
प्रनत विहस्य समाकु सुरतविरतौ रम्या तन्वी मृहमृहुरीक्षते ॥ १७ ॥ सुरतविरत- 
कर विशश्नमश्छयहस्तया रहसि गितं तन्व्या प्रातं न पारितमंशुकम् । रतिरसनडेरङ्ङ् 
पिपरातुमशषक्तया भ्रियतमतनौ सवीङ्गीणं प्रविष्टम््टया ॥ १८ ॥ मियकृतपटस्तेयव्रीडा- 
विलम्बनविहटां किमपि छृपणालापां बाटां विटोक्य सपंप्रमः। अपि विचरति स्कन्धा 
वारे गते परताहवे त्रिभुवनमहाधन्वी स्थाने न्यवतैत मन्मथः ॥ १९ ॥ हायानस्योत्तानं 
हदि निहितवक्षोरुहमरा तिरश्चीन वक्त्रे निबिडकटितात्मीयवदना । समाकरम्योरुभ्याम- 
तिटढतरं सक्रिपयुगटं खपित्यम्भोनाक्षी शिथिटभुजवन्धेयमधुना ॥ २० ॥ मुखं जुम्भारम्मि 
प्रसरति मदामोदग्हरी दशोस्तन्द्रामारः स्फुरति विगटत्यद्धखतिका । त्मेताटकानिः 
कमलमुखि धन्येव नितराम धन्यो यस्ते प्रकलरजनीं जागरयिता ॥ २१ ॥ मियायाः 
मप्यृपे गटितकबरीबन्धनविधावुदश्दोर्ह्ीदरदरितचेहाञ्चलमुरः । घनाकृते पश्यत्यथ 
मयि समन्दाक्षिवलितं नमन्त्या यद्रूपं नहि टिषितमीरो मनपिनः ॥ २२ ॥ 
रतान्ते प्राणेद्े वप्ननमददाने कथमपि स्थिताया याचन्ला वितर मम नें गुणनिधे | 
सरोषं पदयन््याः किमपि च हसन्त्याः परिचटन्नमन्त्यास्तदरूपं नहि टिखितुमीशो मनपिजः 
॥ २३ ॥ शान्ते मन्मथसंगरे रणमृतां सत्कारमातन्वती वासरोऽदाजघनस्य षीनकुचयोहारं 
श्रुतेः कुण्डलम् । बिम्बोष्ठस्य च वीरिकां सुनयना पण्यो रणत्कङ्कणे पश्राटम्निनि केश- 
पाङानिचये युक्तो हि बन्धक्रमः॥ २४॥ नेपथ्यादपि राजते हि नितरां व्याटुप्तमृषा 
तनुः संमोगश्रममीटितं विजयते चक्षुः कराक्षादपि । गा्रारिङ्गनकोतुकादषि नवं दोर्व- 
दिविखंसनं रील्याटापरसादपि स्ियतमं मोनं कूरङ्गीदशः ॥ २९ ॥ निचेतते मुरतोत्पवे 
वहुवि जातेऽधिकेऽङ्मे तस्पे खेदजलाद्रचन्दनमये किचिद्रहीतेऽम्बरे । सान्द्रननटवशा- 
दिरोषविषय्यासङ्गनिह्यात्मनोरदपल्योः स्मरघस्मरातुरतया भूयोऽपि जाता सएहा ॥ ९६ ॥ 

मक्तामृषणमिन्दुविम्बमननि व्याकीणैतारं नभः स्मारं चापमपेतचापटममृदिन्दीवर मू 
दिते । म्यारीनं कलठ्कण्ठकण्ठनिनरैमेन्दानिदेभेन्दितं निप्कम्पस्तवकापि चम्पकटता 
मामन्च जानेऽय क्रम् ॥ २७ ॥ नीव्यां संयमनं के नियमनं श्रोणीतटे चापनं नि- 
शवापाम्यसनं मृते समभवत्म्याहतिभूषणे । ध्यानं प्रेमणि धारणा स्तनतटे तन्व्याः 
समाधिः भिये निर्वदादिव कि रतान्तसुलमात्सवाङ्गयोगोत्सवः ॥ २८ ॥ निरटेपो कुचकुअटे 

कचभरस्तल्याज बन्धं ययौ काञ्ची निर्गुणतां निरज्नदशा रम्यां समापतादिता । नीरागो- 

ऽभ्रपदवशच गुरुणा केनापि गौराङ्गि ते शङ्के शम्बरशास्नोपनिषदां तच्वावमोधः छतः 
६६ 



९२२ सुमापितर्माण्दागारम् । ` मर०६] 

॥ २९ ॥ तनदरातन्दिल्शोणोचनयुगं दत्ताङ्दन्तच्छदं पयेस्तालकवि धमेपटररोत्नि्नप- 
आवलि । जम्मोज्नम्मितपीषुसोरममिल्ङ्गीभिरङ़ीकतस्तोतरं शंसति द समेव रजनीवृत्तान्त 
मेणीटशः ॥ ३० ॥ खवामिन्भङ्करयाटकं सतिल्वं मालं विलापिन्कुरु प्राणेश त्रुधितं पयो- 
धरते हारं पुनर्योजय । इत्युक्ला सुरतावसानसमये संपूणेचन्दरानना गथा तेन तथेव जा- 
तपृलका माप्रा पुनर्मोहनम् ॥ ३१ ॥ व्यालोटः कैशपाशस्तरलितमलकैः सेदलोो कपो 
डि मिम्बाधरश्रीः कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः । काञ्ची कांचिद्रताश्चां स्तनजघनपदं 

पाणिना ऋदयन्ती मृषाहीनापि काचित्मियहदयमहो प्रीणय्येव मुग्धा ॥ ३२ ॥ म्रव्या- 
योस्बाहुम्यतिकरमधुरं कूपरन्यस्तशीरष संकतास्याठ्नयुगश्वितहतचल्चासनासाविभृषम् । 

मयो निद्रातिरेकात्करमरियथिटमुनाक्षेषदत्तावकाशोच्छरापोदअत्कृचाय्रपरतिहतहदयं शेरतेऽमी 
तान्ते ॥ ३३ ॥ व्यामिश्रेकेकवबाहु प्रवटितण्थुक्रैकचारूरुकाण्डं दष्ट दषटराधरोष्टं दररि- 

धिलतनु्कषमालिङ्गय कान्ताः । शाश्वन्निःशवासवेगस्फुरितगुरुकुचहन्दमंबृष्टवक्षाः श्रान्तः 
रोते रतान्ते सृखमिह म॒कृती दीद्या कामिोकः ॥ ३९ ॥ 

चन्द्रास्तसमयवणंनम् । 

कटङ्कदाशो गगनाम्बुराशो प्रसार्य चनद्रातपतन्त॒नायम् । रोडुमीनांछमु संमिमृकुश्र- 
द्र्वस्थश्चरमान्धिमेति ॥ १ ॥ असो हि दखा तिमिरावकाशमस्तं व्रजत्यन्नतकरोटिरिन्दः । 
लावगादस्य वनद्विपस्य तीक्ष्णं विषाणा्रमिवावङ्िष्टम् ॥ २ ॥ वृन्देन तारावचितण्ड 

लानामङ्कन च श्रीफटपछवेन । अभ्यच्य जगेश्वरमिन्दरविम्बं विसजेयत्येष नभोमनीन्द्र 
॥ ३ ॥ मन्दमथिरमधुरयमोपटा दरितश्वयथु चाभवत्तमः । द्टयस्तिमिरनं सिषेविरे 
दोषमोपैधिपेतरसंनिषौ ॥ ४ ॥ अरुणकिरणनाङैरन्तरिसे गतं चरति हिशिरवाति मन्दमन्दं 
प्रमति । युवतिजनकदम्बे नाथमुक्तोष्ठविम्बे चरमगिरिनितम्बे चन्दरनिम्बं ललम्बे ॥ ५ ॥ 
जरट इव मरो जजैरामरेम॑यृयेः स्वरति शिशिरमानुः पश्चिमाम्भोधिपारे । शछथगरुत 
टृवामृस्तत्र तत्रान्तरिकषे विरखविरटमासः कि च तारा लढन्ति ॥ ६ ॥ चरमगिरिकुरङ्गी 
गाङ्गकण्डयनेन सखपिति सुखमिदानीमन्तरिन्दोः कुरङ्गः । परिणतरविगर्भव्याकरदा पौरुहती 
दिगपि घनकपोतीहुरृतेः कुप्यतीव ॥ ७ ॥ उदयमदितदीप्तियाति यः संगतो मे पतति न वर- 
मिन्दुः सोऽपरामेष गत्वा । स्मितरुचिरिव पत्यः साम्यपूयं प्रभति स्फुरति विशदमेषा पूै- 
काष्टाङ्नायाः ॥ < ॥ नवङकुमुदवनश्रीहासकेटिमपङ्गादधिकरनिररोषामप्पुषां जाग- 
रिचा । जयमपरदिशोऽङ्ख मुचति खस्तहस्तः रिङ्यिषरिव पाण्डम्टानमात्मानमि 
॥ ९ ॥ सपदि कुमृदिनीभिर्मीलितं हा क्षपापि क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः । इति 

+ शिवम्, २ मन्दीमृतमन्निम्; (पक्ष) रेगविरेषः. ३ प्रतन्तःः ४ सूु्यकान्ताः, ५ पृष्टत्वम्; 
(पक्ष) गेगविगरषः. ६ आन्ध्यम्; (पक्षे) नेगविशेषः. ५ चन्द्रस्य (पक्ष) वयस्य. 



[भ०६ चन्रासतसरम्यतणेनम्-मध्यरातरकरडावर्भनम्-ममातवर्णनम् । ५२३ 
द्यितकरतरश्चिनतयननङ्गमिनुषहति करामशेपं भरष्टोमं रुचेव ॥ १० ॥ प्रकटमटिनरक्मा 
ृष्टपतरावटीकरषिगतरतिदोभेः मत्युपःमओोपितश्रीः । उपहसित इवासौ चन्द्रमाः कामि- 
नीनां प्रिणतशरकाण्डापाण्डुमिगण्डमागेः ॥ १ १ ॥ विकतितमुीं रागापत्ाद्त्तिमिरादति 
दिनकरकररष्मिनद्र निरीक्ष्य दिशं पुरः । नरटवरीपाण्डुच्छायो भृशं कटुषान्तः 
श्रयति हरितं इन्त प्राचेतसीं तुहिनदुतिः ॥ १२ ॥ नक्षत्रक्षितिनायकोऽयमप्रुना 
रुद्धः भभातागमे सपताश्वेन बटीयसातिमहपा रोषारुणञ्योतिषा । भ्रयदधान्तरिरोरह 
भविलगत्तारारिहारावरीमादाय क्षणदां मियां क्षितिधरं पाश्चालमारोहति ॥ १३ ॥ संशि 
सानुरागं सकरपरिचयमरा्तमूरिमप्तादा या पूर्वा मुक्तपु्वा रैविकरकलितां तामृदीरयाम- 
तांश: । निस्तेजाः पश्चिमान्धौ प्रव्शिति हि सतां दुःसहो मानभङ्गः फि वक्तव्यं पितांशोः 
सतु सकर्प्तां मण्डल्स्यापि नेत्र ॥ १४॥ 

पध्यराजक्रीडावर्णनम् । 
रामितनिसिल्दीपे सूप्तनिद्राटृटोके रतपरवशचित्ता मध्यरात्रे विनुद्ाः । प्रभमपुरत- 

खिन्नां मुशिकां बोधयन्तो बहुद्टदपरिरम्भेः कामुकाः खेदयन्ति ॥ १ ॥ अनुनयमगृहीला 
म्याजघ्ुतता पराची रुतमथ ठृकवाकोस्तारमाकण्य॑कस्ये । कथमपि परिदृत्ता निद्रयान्धा 
किट सखी मुकुलितनयनेवाष्टिप्यति प्राणनाथम् ॥ २ ॥ चिररतिपरिखेदमाप्तनिद्रामुखानां 
चरममपि शयित्वा पृतरमेव प्रुदधाः । अपरिचलितगात्राः कुमते न भ्रियाणामशिथिलमृनच- 
ऋृषभेदं तरुण्यः ॥ ३ ॥ वदनररिनः स्परे शीतादिवागतवेपथुः स्तनयुगरके 
भ्रान्ता तुद्के निविष्ट इव भ्रमात् । ज्वहितमदनाङ्गारे तन्व्यास्ततो जघनस्थले मपुलकजटः 
पत्युः पाणिविीन इवाभवत् ॥ £ ॥ रतिकृतिगते मायानिद्रां भवतितनुम्बना पुरकप- 
यसा तं मला मुखादहतानना । कतकदयनो निग्रह्योऽमी्युदीर्यं कटं वधूर्रणितमधरं 
छत्रा दन्तेरपूरयत रएहाम् ॥ ९ ॥ 

० 

प्रभातवणेनम् । 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवेपुः राशी । दध्र कामपरिक्षामकरामिनीगण्डपाण्डुताप ॥ १॥ 

कुकर कुव॑ति काणमाननं श्टयोम्तयोः । दिवाकरकराक्रान्तं शरिकान्तमिवातमौ ॥ २॥ 

विकसितप्रकुचितपुनर्विकस्रेप्वम्बनेषु दुुक्ष्याः । कटिकाः कथयति तृतनविकामिनीमधुि- 

हामधेः ॥ ६ ॥ मियव्ततेरपयान्यो मिथः करम्ितकराम्बुनन्ानः । कर नपद््रणविरट- 

स्तनपुटकममुः किमपि विवदन्ते ॥ ४ ॥ आश्चपशेपा रतिरङ्गनानामामोदशेपा कुचकृद्ूमश्रीः | 
तृणीररोषः कुघुमायुधोऽपि मरमातद्ञेषा रजनी बभूव ॥ ९ ॥ नमोवनं नक्तममो विगाह्य नक्षत्रमे- 
=+ ~ 

("~ --~ + ~---~---~---- ~ ~ ~ --- - --~ -------- ~ ------ - ---~ य 

१ सूर्वहस्तलप्राम्. २ चन्दः, २ नक्षत्राणाम्; (पक्ष) द्विजानाम्. य नागरक्रः, 
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नापहितः शक्षाङः । कराग्रटयमान्कतिचित्रहय पान्थान्प्रभाते प्रपायतऽद्य ॥ ६ ॥ चन्द्रका- 

न्गल्दस्बुनाधुना हा चकोरनयने समाश्रिते 1 कोकटोकष्दयानलः एनः मूर्यकान्तमणिमा 

श्रयल्यहो ॥ ७ ॥ संनिगृह्य चिकुरं तमोमयं यामिनी तदनु केदिविच्य॒तम् । कुवती श्रवसि 
चन्द्रमण्डलं कृण्डलं गगनकेटिमुज्पति ॥ ८ ॥ तरणां दिवाकरमयुसमञ्रीमरुणामशाक- 
शिखरावरम्बिनीम् । कमनीयपुष्पमनमरा समाश्रितां मधुपो विडम्बयति मन्ुमाषिणीम् 

॥ ९ ॥ प्राची दिगम्बरमणो दयिते विभति प्रान्ेऽम्बरं स्शति वापरकपनिकेयम् । 
धीरा जगाद रमणस्य न दूषणानि रोषारुणा यजति तारकमृषणानि ॥ {° ॥ यालेकतो- 
ऽस्तरिखरं पतिरोपधीनामाविप्कतारुणपुरःसर एकतोऽकैः । तेजोद्रयस्य युगपट चपतनो- 
याभ्यां लोको नियम्यत इवैष दद्ान्तरेषु ॥ ११ ॥ अन्तर्हिते हरिनि सेव कुमृद्यतीयं 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । इष्टमरवासजनितान्यबटाजनेन दुःखानि नृनमतिमात्र- 
दुरुहहानि ॥ १२ ॥ प्रलियमिश्रमकरन्दकरालकोशनेः पुष्पैः समं निपतिता रजनीपरबदधः । 
अकारुभिन्नमुकुटोदरमान्द्रगन्धसंसृचितानि कमटान्यलयः पतन्ति ॥ १६ ॥ दिश्ण्डली- 
मुकुटमण्डनपद्मरागरत्नाङरे किरणमारिनि गभितेऽपि । सरौखप्रमुप्तिकमधुव्रतचक्रवार- 
वाचाल्पङ्कनवनीसरपाः सरस्यः ॥ १४ ॥ पीला मृशं कमल्कुच्मरशुक्तिकापा दोषातनीं 
तिमिरढृष्टिमथ स्फुरन्तः । निय॑न्मधुत्रतकदम्बमिषाद्रमनिति बिभ्रन्ति कारणगुणानिव मौ- 
किकानि ॥ १९ ॥ आपाट्डेः प्रथममङ्करितैमयृखेरहांपतिः मथमदेटविहारिणीनाम् । 
सोऽयं करोति सुरपुंगवस॒न्दरीणां कर्णेषु कट्पतरुपहवभद्भलक्ष्मीम् ॥ १६ ॥ अन्यत्र 
यापितनिशं परिरोहिताङ्गमन्याङ्कनागतमिवागतमुप्णरदिमिप् । प्रातर्निरीक्ष्य कुपितैव हि 
पदिनीयमुतुछछकमुटोदितटोचनाम्त् ॥ १७ ॥ का काबला निधुवनश्रमपीडिताद्गी निद्रा 
गता दयितवाहुलतानुवद्धा । मा सा तु यातु मवनं मिहिरोदमोऽयं संकेतवाक्यमिति 

2 

काकचया वदन्ति ॥ १८ ॥ दिरि दिशि मरगयन्ते वल्गुना घासरमेते मृहूरपगतनिद्राः म॑ 
तयो हेषितेन । अयमपि च सरोषैः कामिभिः श्रूयमाणो नदति मधुरतारं तीप्रचडो विहंग 
॥ १९ ॥ अविरतमविरांमा रागिणां सवेरात्रं नवनिधुवनटीलाः कौतकेनामिवीक््य । ददम- 
द्वितानामस्फुटारोकर्मपन्नयनमिव सनिद्रं घृणते देपमवचिः ॥ २० ॥ रतिरमप्तविरास- 
भ्याप्ततान्तं न यावन्नयनयुगममीटन्तावदेवाहतोऽप्तौ । रजनिविरतिदसी कामिनीनां भ- 
विप्यद्धिरहविहितनिद्रामङ्गमुचेगरदङ्ः ॥ २१ ॥ प्रहरकमपनीय खं निदिद्राप्तोचेः प्रति- 
पदमृपहतः केनचिज्जाग्रहीति । मुहुरविशदवर्णां निद्रया शरन्यजन्यां दददपि गिरमन्तबरु- 
यते नो मनुष्यः ॥ २२ ॥ व्िपुटतरनितम्बामोगरुद्धे रमण्याः रायितुमनधिगच्छ्ीवि- ` 

तेशोऽवकाशम् । रतिपरिचयनस्यन्नेनद्रतन्द्रः कथेचिद्रमयति शयनीये राषरीं फ करोत 
॥ २३ ॥ द्रुततरकरदक्षाः किप्तवेशाखशेटे दधति दधनि धीरानारवान्वारिणीव । शरशिन- 

( न= ~ -- ~ नकः ७७ म ण ~ ० = ५५०७ ~~ ~~ ~= ~ ~~~" ~ ~~~ 

१ अश्वा करोति. २३ क्रक्ूर 
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मिव सुरोषाः सारमु्धतैमेते करशिमुदधिगर्ी बहव रोडयन्ति ॥ २४ ॥ परि. 
शिथिहितकण्रीवमामीरिताक्षः क्षणमयमनुमूय खप्ष्यषुरेव । रिरिमयिषति भयः 
दाप्यमग्रे विकीर्णं पटृतरचपटोष्ठः परस्फुरत्मोथमश्वः ॥ २९ ॥ कतधवकिमभेदैः कुङ्मे- 
नेत किचिन्मलयरुहरजोमिरभूषयन्पश्चिमाशाम् । दिमरुचिररुणिम्ना राजते रज्यमानेनैर- 
ठकमल्कन्दच्छेदगोमयूखेः ॥ २९ ॥ शिरिरक्रिरणकान्तं वापरान्तेऽभिारथ शवप्नमुर- 
भिगन्धिः सातं सलवरेव । व्रनति रजनिरेषा तन्मयूखाङ्गरागेः परिमिरितिमनिन्यैरम्बरानतं 
वहन्ती ॥ २७ ॥ व्रजति विषयमक्ष्णामंशुमाटी न यावत्तिमिरमखिलमस्तं तावदेवारुणेन । 

परपरिमवितेनस्तम्वतामाश करत प्मवति हि विपक्षोच्छेदमग्र्रोऽपि ॥ २८ ॥ त्रित 

तिमिरपङ्कं परयति व्योम यावद्ुवति विरहसिन्नः पक्षती यावदेव । रथचरणप्तमादस्तावदौ- 

त्पक्यनुन्ना सरिदपरतटान्तादागता चक्रवाकी ॥ २९ ॥ अरुणनल्दराजीमुग्हस्तात्रपादा 

बहरमधुपमालाकज्जलेन्दीवराक्षी । अनुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता 

पूर्वसंध्या सुतेव ॥१०॥ अयमुदयमहीषनमूषि पाणि गृहीला दिवपपतिरहोषीदिन्दुपादान्ह- 

वीपि | अरुणकिरणवौ कन्यका पौरुहूती हरिदपि किमकार्पत्तारकाटनहीमम् ॥ ६१ ॥ 

कमुदवनर्मपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजति मदरमटकः परीतिमांश्रक्रवाकः । उदयमदिमरोनि- 

यति शीतांशरस्तं हतविधिटपितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ २९ ॥ टुलितिनियनताराः षामव- 

त्रनदुमिम्बा रननय इव बिद्रा्छान्तनीखोत्यलाक्ष्यः । तिमिरमिव दधानाः समिन: केश- 

्ानवनिपतिगेभ्यो यान्दमू्वलध्वः ॥ २३ ॥ शिधिट्यति सरागो यावदरका नदिन्याः 

कमलमुकुलनीवीग्रन्थमुद्रं करेण । मरविकिप्दल्मिला गुजजम शब्दा जनयति मुदमचेः 

कामिनां कामिनीव ॥ २४ ॥ नमपि विरटतारा मोक्तिकानीव भान्ति स्फुटतरमयमस्त- 

कष्माधरं नुम्बतीन्दुः । रविरदयधरित्रीधारिमृधनमेतं हदयमनु नितान्तोहाप्रमङ्गीकरोति 

॥ ३९ ॥ अमूसाची पिङ्गा रं्पतिरिव प्रास्य कनकं गतच्छरायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्रा 

म्य्दसि । क्षणं क्षीणास्तारा पतय दवौनुयमपरा न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव 

गुणाः ॥ ३६९ ॥ इतः शु चन्द्ररुतिभिरिद रक्तारुणकेरेम्तमिलेरप्यन्तःस्वलितगतिभि- 

भचकरुचिः । मभातश्ररेषा वरिरतति पुरस्था मुतिनां मिमहुणां नदहुयुमणिविभि नागम 

इवः | २७ ॥ तमोमिः पीयन्ते गतवयस्ि पीयृपतपुपि ज्वदिप्यन्मातण्डोपटपटदथुमेरिव 

दिशः । सरोजानां करन्नकिमियमयस्कान्तमणिवत्सणाद्न्तः शस्यं तपति पतिरद्यापि न र- 

चाम् ॥ ६८ ॥ इतः पौरस्त्यायां ककुमि विद्रणोति तरमदलत्तमिघाममीणं करिरणक्रलिका- 

मम्बरमणि; । इतो निष्कामन्ती नवरतिगुसोः मरज्छति वधुः स्वकस्तूरीपत्राङ्करमकरिकामु- 

द्वितमुरः ॥ ६९ ॥ दरुमाः पाण्डुमराया धतनिबिडगभीः सिय टव मफुलछाम्ते वृन्दा चरति 

` उ ऊ्जानः २ गतशोमम्, ३ गक. ४ चत्रठतयनकनीनिकाः. क्षमं टं नन्दुमण्ड 

ग्रां ताः. ६ शिधिठान्, ७ गजगृहेम्यःः < वागछियः. ° पाग्द्ः, १० उय्रोगरदहिताः, 
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कृतमाना इव जनाः । पिको मन्दं मन्दं हदि मदननामानि जपति प्रभोरग्र पूवापरिचितसमाक 
कतरिरिव ॥ ४ ० ॥ विररविरीमृतास्ताराः कटौ सजना इव व्यपसररति च ध्वान्तं चित्तात्पता- 
मिव दुर्जनः । मन इव मुनेः सथैत्रापि प्रसन्नममृत्तमो विगरति निशः क्षिप्रं रक्षमीरनृच- 

मिनामिव ॥ ४ १ ॥ व्रनलपरवारिषधि ईनतपिण्डपाण्डुः शशी न भानि नलबुदुदयुतिसप- 
ल्निकास्तारकाः । कुरण्टकविपाण्डुरं दधति धाम दीपाङ्राश्चकोरनयनारुणा भवति दिक्चस।- 
तरामणी ॥ ४२ ॥ अयं म्दुमरणाटिनीवनविरापवेहाधिकस्तिषां वितपत पतिः सपदि दस्य 
माना निजाः । स्तनौ पुलकयन्ति चोत्परुढां मियोरःस्थटे विपयेयितदृत्तयो पुसृणपङ्कपत्रा- 
ङ्राः ॥ ४३ ॥ जम्मारम्भमविततदरोपान्तनारभविषठेरसेमीनोरैपतय टव सरयमाना विबु- 
दाः । सीभिः सार्थं वरनपरिमटस्तोकलुकषयाङ्गरागा मुन्देते विकचनषिनीगभंशय्यां द्विरेफाः 
॥ ४४ ॥ यः सैन्ये स्मरपाथिवस्य विरहिगं्यायनार्ममरणीर्जयेत्लानि्नरमुञ्छति स्म जगतां यस्ता- 
पनिवारणम् । सोऽयं तारकनायकः किमपरं शङ्गारपंनीवनं नातः ष्ठपरागपाण्डु रनरत्कृप्मा- 

ण्डपिण्डारृतिः ॥ ४९ ॥ ये कुण्ठीकृतवछमप्रणतयः शासरेरनङ्गस्य येन प्रात्ताश्च निङीयि 
नीपतिकरैः शेधिस्यवीधीमपि । ते निःशङ्कविव्ङुतालृतुमटमोतष्ठतछावितिष्िन्राः कृकर 
टकूजितेमृगद्शां मानग्रहमन्थयः ॥ ४६ ॥ कान्ते जम्मुपि तैग्रचृडरपितं श्रवा म्रुदा 
नवात्किवि्टापवदिच्ुखं मविकसदृष्ट गवाक्षाध्वना । सत्रा समीरिता प्रियतमप्रम्णावरुद्ा 
शनेरुत्थानोपनिवेशानानि दरुरुते तसे मृहः पासा ॥ ४७ ॥ निर्यान्या ' रतिवेदमनः रि 
णतप्रायां विलोक्य क्षपां गाटालिङ्गननुम्बनानि बहुशः रुवाप्यसंतुष्टया । एकं भमित 
निधाय चरणं तपे भकर्प्यापरं तन्वङ्गया 'रपरिवतिताङ्गटतया ` प्रेयांध्िरं चुम्बितः ॥४८॥ 
पद्धिन्याः सकलां विधाय विकटां ताराधिपः संपदं तत्रयम्युदयोन्मुखे सति रवावुद्धि्र- 
तामाश्चितः । ताराः खस्य करेविृप्य सहप्रा गच्छक्नितोऽस्ताचढं राः काश्चन ताः 
मभाकरकरे पर्यन्परिम्हायति ॥ ४९ ॥ एते केतकधृटिधूपररुचः शीतदुतिरंशवः माप्ताः 
संमति पश्चिमस्य जल्धेस्तीरं जराजजैराः । अप्येते विकपतत्सरोरुहवनीदटक्पातसंमाविताः 
म्ाचीरागमृदीरयन्ति तरणेस्तारुण्यमाजः कर्: | ५० ॥ मद्यःपंवटमानकोकमिथुनन्या- 

जेन पीनस्तनदनदवव्यञ्जितयोवनोज्ज्वलरुचो निर्माय दिकन्यकाः । दरदैवाक्षरमाटिकामिव 
सटित्याृप्य भूङ्गावी रक्षमीमम्बरुजिनीजनस्य तनुते देवस्त्विषामीश्वरः ॥ ९१ ॥ उन्मी- 
रन्ति निशानिशाचरवधृत्मोच्चाटनामान्िकाः पायं पाटपरमुप्तपङ्कनवनप्नोद्रोधवैताटिकाः । 
फृटसङ्गनकोरगभेकुहरमो दृतमृङ्गावरी्षङ्कारमणवोपदेशगुरवस्तीब्र्ुतेरंरावः ॥ ५२ ॥ ए- 

त 

१ राप्यगारक्रवत्पाण्डुः २ एन्द्री, प्राचीयथः. ३ शरत्रणाम्. ४ ब्रृष्ठः. अग्रे इयथः, ५ ज्योा- 
त्नप्वराटम्, ६ गृह्गारस्य जीवनीपधम्. ५ जण. ८ कुक्रुटारावम्. ५ संभ्रमेण, १० प्राचीम॒खम्. 
११ स्वरिणी. १२ निरगच्छन्या. १३ केटिमन्दिरात्. १४ प्रमातप्रायामू. १५ रातिम्. १६ निधाय. 
१५ वलिताङ्गवष्टियया सा. १८ प्रियतमः, २५ हीनाम्, २० शोभाम्. २१ खित्रलम्. २२ किध. 



[प्र०६ प्रमातवर्णनम् । ९२७ 

तत्तकेय चक्रवाकपुदशामाश्वापननादायिनः प्रौध्वान्तपयोधिमग्रनगतीदत्तावलम्बोत्पवा; । 
दी ांशोविकप्तनित दिङ्ग्रगदशां कारमीरपङ्कोदकम्यात्युक्षीचतराः सरोरुहवनश्रीकेटिकारा 
कमः ॥ ९३ ॥ द्धतर्व्योमि पुराणमोक्तिकमणिच्छयेः स्थितं तारकैज्योत्त्ापानमरालसे- 
न वपुषा मत्ताश्चकोराङ्गनाः । यातोऽप्ताचलचृलमुद्यममधुच्छतव्रच्छविश्रन्द्रमाः प्राची बार 
वि डाटटोचनुरुचां जाता च पात्रं ककुप् ॥ ९४ ॥ जाताः पक्रपटाण्डुपाण्डुमधुरच्छाया- 
किरस्तारकाः प्राचीमङ्करयन्ति किचन रुचो राजीवनीवातवः । ठृतातन्तुवितानवतुरमितो 
नरिम्बं दधचचुम्बति प्रातः प्रोषितरोचिरम्बरतटादस्ताचटं चन्द्रमाः ॥ ९५ ॥ प्राचीविभ्रम- 
कणिकाकमलिनीसंव्तिकाः संमति द तिसखो रमणीयमम्बरमणेद्यामृचरन्ते रुचः । पुक्ष्मो- 
चछरापतमपीदमुत्पुकतया समय कोषाद्रहिनिप्कामद्गमरोधसंत्रमभरादम्भो जमुज्जुम्भते ॥ ९६ ॥ 
एकद्धिममृति करमेण गणनामेषामिवास्तं यतां कुवौणा परमकोचयदशरातान्यम्भोजपंवतिकाः। 
मयोऽपि क्रमः प्रसारयति ताः संप्रल्यमनृ्यतः संस्यातुं सकरुतृहटेव निनी भानोः सहं 
करान् ॥ ९७ ॥ म्र्यासन्नसुरेनदरिन्धुररिरःिन्दूरमान्द्रारणा यत्तेनखप्तरेणवो वियदित 
पराचीनमाचिन्कते । राङ्क संमति यावदम्युदयते तत्तङगटङ्कोन्मरनारज्यद्विम्बरजङछगावलयितो 
दवस्विपामीश्वरः ॥ ९८ ॥ प्रलयग्रञ्वलितेः पतङ्गमणिभि्नीराजिता मानवः सावित्राः करुति- 
न्दकन्दटस्चः माचीमटंकुषेते । प्रौरध्वान्तकराटितस्य वपुषङ्छायाछ्टेन क्षणादप्क्षादित- 
निभं जगदहो नि्मेकिमुन्मुञचति ॥ ९९ ॥ स्तोकोचि्रनिदाधदीषधितिमदस्तनद्राटुचन्द्रातपा- 
स्तायन्ते ककुभो रथाङ्गग्रहिणीगादैश्थ्यगहमिदः। अद्यापि स्वकु टायज्ञाविशशिरपि स्थिता 
रुवन्तो मृहस्ृप्णीं प्रत्यमिजानते बलिभुजो भीताः खयुध्यस्वरान् ॥ ६० ॥ माची वासकर- 

सज्जिकामुपगते भानो दिशां वमे पदयेता रुचयः पतङ्गटपदामाम्ेयनाङ्िमाः । रोकरम्य 

सषणदानिरङ्कशरसौ संमोगनिद्रागमौ कोकटन््कुमुदधतीविपिनयानिकषेपमातन्वते ॥ ६१ ॥ 
माटिन्यं परिदर्यते हिमरुचो मन्दश्रियस्तारकाः शीताः केचन संचरन्ति कमखामोदम्पशो 
मारुताः । आप्रीदन्ति च चक्रवाकमिभुनान्यन्योन्यमुत्कण्टया पददिम्तादितकैरवा मधृचिहो 
गच्छन्ति पद्यमाटवीम् ॥ ६२ ॥ किचिदधिश्छथके शवान्तकुमुमाः क्री विरोांशुका चृतताटु- 

प्दारीरचन्दनतया टेोकरैकनेत्रोत्सवाः । संमोगश्रमविद्देरवयवैः संकेतशालान्तरातिद्राशे- 
पकषयितार्नयना निर्यानिति वराङ्गनाः ॥ ६६ ॥ सौरभ्ये चकति रमे विगलिते चाप्ता- 

चवर्गे गते म्ानातीव कुमृदतीयमधुना मूर्छा परामृच्छति । तमुद्वीक्ष्य तथािधां कम- 

हलिनी जाता प्रहापोन्मखी हन्तोदीक््य विपन्नवैरिवनितां कावा न संतुप्यति ॥ ६४ ॥ 

आदोक्ेरतिपाण्डैरचरमां विस्तारयद्वि्दिशं नक्षत्रयुतिमाक्षिपद्विरचिरादाशङ्कय सूर्योदयम् । 
पञ्जीमय मयादिवान्धतमपं मन्ये दविरेफच्छलमन्मीटन्नीटप्रोरुहोदरकुटीकोणान्तरे रीयते 

॥ ६५ ॥ भन्दना मानिनीनां पतिषु रुषमय हम्येपारावतेम्यो वाचाच्वं ददानः 

कवितृषु कविताप्रातिमं संदधानः । प्रतस्त्यस्तृथनादः स्थगयति गगनं मांसटः 



९२८ मुभापितरतमाण्डागारप् । प्र०६ 

पारत्पादस््पादुत्थितानां नरवरकरिणां शुहािजतेन ॥ ६९ ॥ कवत्न ५ 

मूलनिकरकेस्कन्धरो मातिरश्वी लेटेनाहन्यमानस्तृहिनकणमुचा नक्ता कंशरण । 

निद्राकण्दूकषायं कषति निबिडितश्रोत्रशक्तिस्तरंगः लङ्गकषमग्रद्यपतनूवुमकणं कोण- 

मणः सुरेण ॥ ६७ ॥ कोकानुद्रीवयन्तः प्रथि पि कुरुटामानपतं कम्पयन्तः मस्थातार् 

प्रमति मियतममबला मादमाटिङ्गयन्तः । उत्थातुं चाङ्गभङ्गीः कुरफमल्दशां कारयन्ती 

निशान्ते कृकाराः कुकूटानां मधुमधुरसमारम्मगम्मीरधीराः ॥ ६८ ॥ 

प्रभातवायुबणनम्। 
टतां पुष्पवतीं सष छ्लातो विमख्वारिणा । एनः संपकंशङ्कीव मन्दं चरति मासतः 

॥ १ ॥ ठवङ्गरतिकामङ्गदयाटुदक्षिणानिटः । कथमुन्मृ्यत्येष मानिनीमानपवतान् ॥ २ ॥ 

सुरतमरसिन्नपन्नगविलासिनीपानकेटिनजरितः । पुनरपि विरहिश्वामिभटयमरुनमापरटी- 
क्रियते ॥ ३ ॥ दरफुकमलकाननपोरमप्तमारमन्थरः पवनः । दयितोरमि रायितामपि 

दयितां संतापयाचक्रे ॥ £ ॥ भिक्षितकमररुटरम्बाः रिष्षितगजगामिनीगतयः । लक्षितहि- 

मगिरिषादाः मातरमी मातरिश्वानः ॥ ९ ॥ आदाय कुटगन्धानन्धीकरुवेन्पदे पदे भ्रमरान् 
अयमेति मन्दमन्दं कविरीवारिपावनः पवनः ॥ १ ॥ अपहाय इनः पटीरवाटीरिह स- 
शरेजनमानटुण्ठनाय । समुदेति मनोजराजधारीपरिपाटीपदररेप गन्धवाहः ॥ ७ ॥ वमो 
विधूय स्तनयोरमूप्याः कपोढकीर्णा कवरीमुदस्य । अवारितः प्रोज्छति वारिधारां मुखे 
मृगाक्ष्याः सुती समीरः ॥ < ॥ अरविन्दब्ृन्दमकरन्दतुन्िदो मस्देति मन्दमिह मन्द- 
राचलान् । सुरतान्ततान्तमुदतीमतच्िकाकवरीपरीमलक्षरीपरीवृतः ॥ ९ ॥ उत्मायं कृन्तर- 
मपास्य दुकूटकूढमृन्नाम्य बाहुटतिकामलपरास्तरण्यः । खदाम्बुपिक्ततनवः स्णहयनित 
यस्मै तस्मे नमः सुृतिने मलयानिलाय ॥ १० ॥ चोदाङ्गनाकुननिनोरतलानुीनो द्रा- 
केररीविरलकृन्तदकम्पलोटः । लादटलारतःशोषणमानसोऽयं फु्ारविन्दघनवन्धृरुपैति 
वायुः ॥ ११॥ वेमातिको मरूदनुक्रमवधेमानपद्माटवीपरिमलम्रपरानुमेयः । आयाति 
सोऽयमटप्तील्यितसरारप्ाक्षीपंमावदलपुनरुधमपूत्रधारः ॥ १२ ॥ ञन्श्नानिरोऽपि म॒र- 
तान्तनितान्ततान्तकान्ताकुचान्तघनघमेमपाकरोति । भूयोऽभिापजनननी पुनरन्यथैव से- 
दापनोदनकदय मख्यानिरस्य ॥ १३ ॥ विकचकमटगन्धेरन्धयन्भङ्गमाटाः मुरमितमक- 
रन्दं॑मन्दमावाति वातः । म्रमदमदनमाद्यदयोवनेदामरामारमणरभपवेदखेद विच्छेददक्ष; 
॥ १४ ॥ स्तनपरिमरमागे द्रमावतेमानाः स्फुटतनिमनिमध्ये कफिचिरेव स्वन्तः । 
ववुरलघ्रुनितम्बाभोगरुद्धा वधूनां निधुवनरमसेदच्छेदिनः प्राहवाताः ॥ १९ ॥ द्रविगि. 
तमहीवलिचश्चत्परागमकटितपटविवा सयन्काननानि । दृह रि दहति चेतः केतकीग- 
न्धबन्धुः प्रपरदम्मबाणप्राणवद्न्धवाहः ॥ १६ ॥ सटहितमटकानां वह्टरीर्षैयन्तो 



[भ०६ प्रभातवायुवणेनम् । ९२९. 

मभसुरभिमुखाग्नोच्छरप्गन्धानुबन्धाः । नवतररतमाजां योषितां खेदनिन्दून्पतृष इव ॒पि- 
बनो वान्ति मन्दं 'पमीराः ॥ १७ ॥ उपपि मल्यवापी जाटमार्मविष्टो विकचफम- 
रुूणुं व्याकिरन्मोहचृणेप् । सपदि शमितदीपो वायुचोरो वधूनां हरति मुरतखेदखेद- 
मुक्ताफरानि ॥ १८ ॥ कुमुमपरिमहेनामोदिताहितानां वर्तिकिसट्यानां रास्यरीलो- 
पष्ट । टृटितकमलृन्दः शीकरासारवोढा मदुमह्यसमीयो वाति वरैमातिकोऽयमू 
॥ १९ ॥ विटुचितकमटोघः कीणेवलीवितानः प्रतिवनमवधृतारेषञासिभमृनः । क- 
चिदयमनवस्थः स्थास्नुतामेति वायुर्धुकुसुमविमरदेदरन्धिवेदमान्तरेषु ॥ २० ॥ पुरातनप- 
रीमटम्रकरमेदुरा मारुता न वान्ति मुकुटीमवत्कुमुदगभेीना इव॒ । चरन्ति नवपररमाः 
पुनरमी समीराङ्कराः सरनुम्भणसरोजिनीसरसिजास्यमुक्ता ह्व ॥ २१ ॥ अमी तटसमीप- 
नि्रतरङ्गरिङ्गत्पयोनदीकतपरीरभृरुहकुरीरसंचारिणः । मनो विधुरयन्ति मे मल्यमेख- 
रामेदुरादुराप्दवनम्नियप्नियतमारुता मारुताः ॥ २२ ॥ ठताकुञे गुजन्मदवदरिपुञं 
चपल्यन्प्माटिङ्धन्नङ्गं टटतरमनङ्ग॒प्रबल्यन् । मरुन्मन्दं मन्दं दठितमरविन्दं तरट्य- 
नर जोन्न्दुं विन्दन्किरति मकरन्दं दिि दिशि ॥ २३ ॥ अनन्यक्षुण्णश्रीमल्यवननन्मा- 
यमनिलो निपीय सेदाम्बु स्मरमकरसंमुक्तविमवम् । विदर्माणां मूरि ियतमपरीरम्भरमप- 
मसङ्गादङ्गानि द्धिगुणपृलकाप्तञि तनुते ॥ २४ ॥ व्रथा धृरीधाराः परिक्रिरपि वाद्याः 
प्रथयते नवावेगः कोऽयं पवन तव॒ हा नन्वप्रमये । रतान्तश्रान्तामिः स्तिमितनय- 
नान्तामिरनिशं स्मरतो यत्कान्तामिनं मुटमतरः क्रापि च मवान् ॥ २५ ॥ वारंवारं धरु 
तकुमुमितारण्यरेवातरे वा सेवापुण्यं परिणतमिदं तावकं तकेयामि । यत्वा मल्वान्तिकमुप- 
गनं कामवामामिरामा रामाः खरं कुचकल्शतो वस्रमृत्स्ारयन्ति ॥ २६ ॥ नतश्रेणी- 
परिमलमुषश्चञ्रीकानुयाता मृया मृयः कुवलयकुरैकोटरे टीयमानाः । भन्दं मनं 
म॒रतविरतौ वान्ति सीमन्तिनीनां गण्डाभोगश्रमनल्लवग्राहिणो गन्धवाहाः ॥ ६५ ॥ 
रामाणां रमणीयवक्त्रशरिनः खेदोदविन्द्रष्ुतो त्याटोटालकमज्जरीः प्रचलयन्धृन्वनित- 
म्बाम्बरम् । प्रातवाति मधौ प्रकामविकसद्राजीवराजीरनःपुजामोदमनोहो रतिरमम्यनि 
दरन्मारुतः ॥ २८ ॥ उत्सिक्तः कुमुमासवेः कुमुदिनी रोजन्नियां रपप्पिणीमाचिद्धतिरि 
नियं परिचयं कुर्वन्पुनः चिः । यावत्पङ्कनपोरभख्मसिदं ग्रहन प्रभ्थितस्तावर्त्वल्य 
उपस्थिते मरुदयं विप्वग्भयाद्धावति ॥ २९. ॥ अद्योत्पद्धवसदर गकवटशादिवेसाच- 
लप्राटेय्वनेच्छयानुसरति श्रीखण्डशंटानिटः । कि च न्निग्धरमारमोचिमुकृलान्यालोक्य 
र्पोदयादन्मीटनिति कुहूः बृहरिति कलोत्तादाः पिकानां गिरः ॥ ६० ॥ नारीणां मृग- 

नामिकहूमरसपर्षाटनश्यामलनपंमोगश्रमक्लीकरान्परिहरच्ाकम्पयन्कुन्तयान् । पूप्पामो- 

१ मत्तः; (पक्षे) संप्त्तःः २ चन्दरप्रियाम्; (पक्ष) वर्पप्रयाम्. ३ पष्पवृक्ताम्; (पक्ष) रजस्वलाम्, 

४ किसलयः; क्षे) विदः. ५ पद्कनसारमं कमलामोद्स्तदेव स्वं धनम्. ६ सतवगमू्, ५ प्रभति. 
&५७ 
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दमनोरमान्विगहितानम्भो गन्धं वहन्मातस्त्यः पवनो वहत्ययमःः खान्तप्रमोदमदः 
॥ ३१ ॥ प्रातः सीमन्तिनीनां निधुवनटृटितान्खंसयन्करशपश्ञानुरमीलत्यङ्कजान्तःपरिम- 

लपुरभिः स्फारयन्कामरीटाः । खच्छावदयायतिन्दृन्दिशि दिशि विकिरन्स्थुलमुक्ता- 
फलामान्धृहीमिः केतकीनां धवहितभुवनो वाति मन्दं नमान् ॥ ५ ॥ धृन्वानाश्रन्द्- 
नाटी बकुलमुकुलजां धृलिमुद्ूल्यन्तश्रुम्बन्तश्रृतयष्टीः परिमख्वहलाश्म्पकान्कम्पयन्तः । 
आरादारामसीमातरघरितघरीयन्त्रनिमृक्तवारां धारामाभारयन्तः श्रमामपणवा वान््यमी 

गन्धवाहाः ॥ ३३ ॥ कुप्यद्भराबाहमरकरनियमिताशेपटेखाम्बनार्ष)शापक्षीणाः क्षरन्तः 

शषणपरिकलिताः केकिनां कामिनीभिः । काणोटीनामकाण्डे मृगमदमस्णं केडपादं स्थ- 
रान्तः पम्पासंपातसम्पा मटयजमरुतो जातकम्पाः पतन्ति ॥ ६४ ॥ कृता काणीरका- 
न्ताकुचकनकगिरिप्रान्तसंचारटीटां ्म्पामाप्ताद्य पम्पापयसि वनमुवि क्षिप्तमचछीरजस्काः । 
आक्षेन्तः पुरस्तान्निगडमिव कलर्ष्वानपुप्पधयारीं धावन्ेते मदान्धा मद्ननरपतः 

तिन्धरा गन्धवाहाः ॥ ६९ ॥ एते पारीरवाटीनवविरपनरीटास्यशि्षातिदक्षा दोरणेल- 
सुरभीश्रमजल्कणिकाजाटपातिप्रतानाः । सोरभ्यादापतद्विमभुकरपटटेः एष्ठतोऽनुप्रयाताः 
कामामरेः स्फारधाय्याः पथिककुटवधृवद्धवेराः समीराः ॥ ६६ ॥ एप क्रीडन्तताम्यत्कुभु- 
मपुरवधृवकेत्रसोरम्यनन्धुमुग्धं निद्रानडानां रमितमनुमरो द्राघयन्पारसानाप् । आवा- 
लद्कानुकूलश्रटितविचकिटश्रेणिगन्धानुधावद्रोरम्बोदुप्यमाणस्मर नयविरुदाइम्बरो मातरिश्वा 
॥ ६७ ॥ कविरीवारिवेछछहरिपरिकरकीडनद्ान्तशान्तस्फीतश्रीखण्डखण्डम्रमणमरमभ- 
वतुरिसोरम्यगमाः । चोटस्रीचीननेलाश्रलकटनकटाक्रान्तकान्ताकुचान्ता वान्ति म्रेमा- 
परिकीलाकटितवरवधृव्डवेराः समीराः ॥ ६८ ॥ चचत्कधूरचोरा मट्यगिरिगुरुयावहा- 
वादवाप्ता मन्दाननैपिदिन्दैरहमहमिकयानृद्रवदीवपान्धाः । कविरीवारिसेका विररतर- 
तरत्तीरवानीरसिक्ता मुक्ता्राः स्वेदनिद्रा्व इव पवनास्ताट्वन्यां विनि ॥ ३९ ॥ 
रीटादोटातिखेटारसरमसटपतद्वाटचटाच्चलानां चोीनामापिन्तो म्रगमदमुरभिखेदतरि- 

न्दूनमन्दान् । रोटन्तः केरषटीनां कुचक्दालप्त्कुङ्कमारेपनेपु श्िप्यन्तो माखवीनां 
मटयजमधुराः कथुकीवान्ति वाताः ॥ ४० ॥ भृङ्धाटीकण्टमाटाः स्फुणतिकमटिनीृटि- 
मिषेपराङ्गाश्रजन्तश्चनद्रकस्पार्परतरख्हरीशीकराप्तारटादयः । अङ्कादङ्क वजन्त वि- 
कसितविटप्रक्केतकीमारतीनां मोदन्ते मन्दमन्दं मटयगिरिदरीगभेतो वातपोताः ॥ ४१ ॥ 

मूर्योद यवणनम् । 
ततः कोकवधृवम्धुबन्धूककुपुमप्रमः । उदयाद्विशिरोरत्नमुद्ययौ तेजसां निधि; ॥ १ ॥ 

निजांश॒काद्रतां माची वुम्बलयर्केऽतिरागिणीम् । ठन्येव ययो क्रापि द्यामा मीरि- 

१ अमिप्रञ्तराटनकक्. 
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तरोचना ॥ २ ॥ निपगेोरमेोद्रान्तृङगमंगीतशाणिनी । उदिति वासराधीशे स्मेराजनि 
सराजिनी ॥ २ ॥ 'रहूतदिगङ्खना प्रसूता रकिभृदामसुतं चिराढ्पेतप् । अटिनो नहिनो- 
द्गद्विमुक्ताः ्नियबाहह्यबन्धनान्नवोढाः ॥ ४ ॥ उदयति विततोर्ध्वरसिरज्ञ्वावहिमरुचौ 
हिमधान्नि याति चास्तम् । वहति गिरिरयं विन्विषण्याद्यपसिवारितिवारणेनद्ररीलाम् 
॥ ५ ॥ घरमानकोकफुचमामृशन्कर विकप्तत्पयोननयनावरोकितः । परिनम्बतीदमरुण- 
मरमाधरं रविरद्य वारवनितामुखं मुहुः ॥ ६ ॥ आगत्य संमति वियोगविसं्थटा- 
द़मम्भोजिनी क्चिदपि क्षपितत्रियामः । एतां भरसादयति पर्य शनैः प्रभाते तन्वङ्कि 
पादपतनेन सहस्वरद्मिः ॥ ७ ॥ उ्निद्रकोकनद्रेणुपिशङ्धिताङ्गा गायन्ति मञ्जु मधुपा 
गृहदीधिकामु । एतच्चकास्ति च रवेनवबन्धुजीवपुष्यच्छदाममुदयाचलचुम्बि निम्ब् 
॥ ८ ॥ मयो निपीय लवणाम्बुधिमापरमातं पुञीमवन्रुदयते तपनच्छयेन । ओ्ामिर- 
म्बरपयोनिधिमदयय पातुं टीनोडुवुद्रददकदम्बमिति प्रतीमः ॥ ९ ॥ अयमुदयति मद्रा 
मन्न: पद्िनीनामृदयगिरिवनाटीवाटमन्दारपुप्पम् । विरहविषधुरकोकद्न्बन्धुविमिन्दन्कु- 
पितकपिकपोलक्रोडताप्रस्तमांसि ॥ १० ॥ करनखरविदीणेध्वान्तकुम्भीन्द्रकुम्भान- 
हिनकणमिपेण िप्तमुक्तामरोहः । अयमुदयधरित्रीषारिमषौधिखूो नयनपथमुपेतो 
मानुमत्केरीन्द्रः ॥ ११ ॥ नवकनकपिरद्धं वापरराणां विधातुः ककुमि कृटिष्ापाणे- 
मीति माप्तं वितानम् । जनितमुवनदाहारम्ममम्मांसि दग्ध्वा ज्वलितमिव महान्पेरूभ्वमो- 

वीनटाशिः ॥ १२ ॥ विततएथुवरत्रातुल्यरूयेमेगुमेः कटदा इव गरीयान्दिभिरारृप्यमाणः। 

करतचपटविहङ्लापकोलाहामिर्जटनिधिनलमध्यादेष उत्तायतेऽकः ॥ १३ ॥ पपि 

सचिटराेमक्तमन्तर्निमय्नः स्फटमनिज्ञमतापि ज्वाट्या वाड्वामरेः । यदयमिदमिदानीमङ्गमु- 
द्न्दपाति ज्वलितखदिरकाष्ठाङ्गरगौरं विवस्वान् ॥ १४ ॥ अतृहिनरुचिनापतो केवलं 

नोदयाद्भिः क्षणमृपरिगतेन क्ष्माभृतः सवे एव । नवकरनिकरेण स्पष्टवन्ूकपूनस्तनकर्- 

चितमेते रोखरं वरिभ्रतीव ॥ १९॥ उदयदिखरिगद्धपराङ्गणेप्वेव रिदन्सकमलमुलहासं वीक्षित 

पद्विनीभिः । विततम्टुकराग्रः शब्दयन्या वयोभिः परिपतति दिवाऽङ्गे हेया बालमू्य 

॥ १९ ॥ क्षणमयमुपविष्टः ध्मातटन्यस्तपादः प्रणतिपरमवैक्ष्य प्रीतमदाय् टोकम् । 

मवनतटमरेपं प्रलयवक्षिप्यमाणः क्षितिषरतटपीटदुत्थितः सप्तसप्तिः ॥ १७ ॥ उदयमयते 

दिव्याटिन्यं निराकृस्तेतरां नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रवतेयति क्रियाः । रचयतितरां 

सेराचारप्रवर्तनकतेनं बत बत ठमत्तेनःपुज्ञो विभाति विभाकरः ॥ १८ ॥ अय शु 

मृणादिनीनवत्रिदासरैहासिकस्तिपां वितपते प्रतिः सपदि दृश्यमाना निनाः । स्तनो 

पटकयनि चोत्पटटश्चां ्रियोरःस्थटे विपयतितव्रत्तयो ब्रु्णपङ्कपत्रङ्कराः ॥ १९ ॥ 

आयान्ला दिवसश्रियः पदतरस्पशानुमावादिव व्योमाशोकतरोनवीनकलिकागृच्छः समू- 
न 

१ प्राची दिक्. २ मगः. 
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उ्नम्मते । आतन्वन्नवतंपविभ्रममप्तावादाकरङ्ीटश्ामृन्मीटत्तरणमम। करकरस्तोमः सम्- 

द्रासते ॥ २० ॥ एतत्तर्कय चक्रवाकहदयाश्चाप्राय तारागणग्रासाय -फुरदिन्दुमण्डटपरी- 

हासाय माप्तं निधिः । दिकान्ताकुचकुम्भकुङ्कमरसन्यापाय पङ्करुहोछःमाय स्फुटवेरकैरव- 

वनत्राप्राय विद्योतते ॥ २१ ॥ मीलकतैरवलोचनां प्रविगलन्ताराच्छहा शव म्नायच्चन्द्र- 
मतां विदङ्कटतमकेशां सोषाम्बराम् । प्राप्तः सत्वरमितरीमि = बलादुदरादरागे 

करेराकषस्चिव यामिनीमनपतत्यम्मोजिनीवछ्छमः ॥ २९ ॥ यवन्नारनिधः प्रभातसमय: मरा 

दल टोकन्रयीमाणिक्यं रविनिम्बमम्बरवणिग्वीथीपथे न्यस्यति । तावत्कतुमिवास्य मूल्य 

म॒चितं प्याकरेण खयं लक्ष्मीरव्धविकापपङ्कजकरन्यस्ता परः स्थाप्यते ॥ २३ ॥ 
मिष्ठारुणदीधितिमेधुकरेमेङ्गस्यगीतिस्तुतः कोकादयादपदरः सरोखुहवनं प्रीया समुज्नुम्भयन् । 
टोकालोककरः करैश्च तमसां स्तोमं समत्सारयन्नारोहत्युदयाचटं रबिरयं बन्धुकगुच्छ- 

च्छविः ॥ २४ ॥ कीटाः कुङ्कमानां सकरमपि नगञनासमेतन्निपिक्तं मृक्ताश्ोनमत्तमङ्गा 
विघटितकमलक्रोडकार ग्रहेभ्यः । उत्तृष्टं गोसहस्वं किमुत कलकलः श्रुयते च ददि 
जानां माग्यैवृन्दारकाणां हरिहयहरिता मृयते पूत्ररत्नप॒ ॥ २९ ॥ 

नायिकानिगमनम् । 
निद्रानिड़त्तावुदिते युरत्ने मखीनने द्वारपदं पराप्ते । शीरृताश्छषरपे भुजङ्गे चचाल 

नाटिद्गनतोऽङ्गना सा ॥ {॥ गृरुत्राप्रादासादितभवदुपालम्भवचसा महः स्मारं स्मारं 

कथमपि निक्ञीथे समगमम् । इदानी मुख तं दयित पुनरेप्यामि समभृदुपःकारटीनोऽयं 
चटुटचटकाटीकलकटः ॥ २ ॥ प्रबुद्रायाः प्रातटेसदरप्तरोवद्धिवरयं गटन्मह्लीदाभ्नः 

शिथिटकवरीबन्धप्षमये । प्रियारोके प्रणन्नयनमसृणस्मेरमधुरो म॒मे जम्भारम्भो जयति 
भृहामिन्दीवरदशः ॥ ३ ॥ मराणेरोन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते जातातङ्का रचयति 
चिरं चन्दनाल्ेपनानि । पत्ते लाक्षामप्ररृदधरे दत्तदन्तावघाते क्षामाङ्ीयं चकितममित- 
श्रकषुषी विक्षिपन्ती ॥ ४ ॥ धम्मं परिवधती नखमुखेः सीमन्तमातन्वती पयन्ती न- 

खरत्वं कुचयुगं सव्यापसव्यं मुहुः । नाभीसीमनि कु्िताङ्कखिदिलं नीवीभरं रुन्धती 
शय्यागारविनिगेतापि हृदयान्नाद्यापि निष्क्रामति ॥ ९ ॥ एपा का म॒क्तमक्ता विटि- 
तवसना खदटग्रान्तवस्रा मरत्युषे याति वाहा मग हव चकिता स्रवतः शङ्कयन्ती । के- 
नेदं वक्त्रपदरं ह्यधरमधुरपं खण्डितं केन पीतं खगः केनाद्य भुक्तो हरनयनहतो म- 
न्मथः कम्य तुष्टः ॥ ६ ॥ 

सभोगापिष्करणम् । 
रतसिन्नतरां प्रातटेज्जानप्रमुखीं वधूम् । स्मरन्ती रात्रिचरितं दष्मोति न को मुदम् 

॥ १ ॥ राजते राजरामाया एष बिम्बाधर्रणः । सुधां पीत्वेव कान्तेन तच्छेषोऽयं सुमु- 



[भ ०६ संभोगाविप्करणम् । ५२६ 

दितः ॥ २ ॥ आच्छादयति किं मुग्े वस्रेणाधरपछम् । खण्डिता एव दोमनो वीरा. 
धरपयोधराः ॥ ६ ॥ सरति दशनक्षतमधरे कि नोपयसे मयेन । समरति रजनिरहस्यं 
नयनारम्यं निवेदयति ॥ ४ ॥ संवरणाय वधूटी बहुपरिपाटीं करोत कि तेन । संमति 
रम नरहम्य नयनारस्यं निवेदयति ॥ ९ ॥ उषसि परिवर्तयन्त्या म॒क्तादामोपवीततां नी 
तप् । पुरुपायितेवेदग््यं टञ्जावति कैम कलितं ते ॥ € ॥ चन्दनं स्तनतेऽधरनिमब 
यातरकं वनतर् च सपल्न्याः | प्रातरीक्ष्य करपितापि प्रगाक्षी सागसि मियतमे परितष्ट 
॥ ७ ॥ दरपणेषु परिमोगदरिनी ष्तः प्रणयिनो नि पदुषः । म्रक्ष्य तिम्बमनुनिम्बमा- 
त्मनः कानि कानि न चकार लनया ॥ ८ ॥ किमपि कान्तमुनान्तरवतिनी कृतवती 
यद्यं करमापरिणी । तदनु गिरा रुरुपंनिधो दियमनीयत मारिकरिया वधूः 
॥ ९ ॥ धन्यासि या कथयसि मियगमेऽपि नर्मोक्तिचाटकरातानि रतान्तरेषु । नीवीं 
मरति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किचिदपि स्मरामि ॥ १० ॥ बह 
जगद पुरस्तात्तम्य मत्ता किंलाहं चकर च किट चाटु परौढयोषिददस्य । विदि 
तमिति सखिम्यो रात्रिवृत्तं विचिन्त्य म्यपगतमदयाद्वि व्रीडितं मुग्धवध्वा ॥ ११ ॥ 
रादापदमणिमारं चन्द्ररेखाभिरामं ठलितपुख्कजालं लक्ष्यनिन्दुप्रवालम् । वपुरनघममप्या 
वक्ति कस्यापि यूनः सूरतकलहटीलामूक्ष्ममागीमियोगम् ॥ १२ ॥ प्रभति एच्छन्ती- 
रनुरहसवृत्तं प्रहचरीनेवोढा न व्रीडामुकृटितमुखीयं सुखयति । टितन्तीनां पत्रङ्रमनि- 
दामस्यास्तु कुचयोश्रमत्कारो गृहं करजपदमापरां कथयति ॥ १६ ॥ क्रचित्ताम्तृगाक्तः 
कचिदगुरुपङ्काङ्कमटिनः क्रचिचचृणोदरारी कचिदपि च सालक्तकपदः । वरीभङ्गाभोगेर- 

लकपतितैः कीर्णकुसुमेः लियः सवीवस्थं कथयति रतं मच्छदपटः ॥ १४ ॥ नखक्षतमुरः- 
स्थटेऽधरदडे रदस्य व्रणं च्युता क्क्रुटमालिका विगलिता च मृक्तावटी । रतान्तपमये 
मया सकल्मेतदाटाकितं स्मरतिः कर चरतिः क्च क्र च तवाटि रिक्षाविभिः ॥ १९ ॥ 

वक्षस्ते टदल्य्रककंशकुचहन्द्ावम्रान्तरं कण्ठः कङ्कणरत्नकोक्किटनामुव्यक्तमृदराह्कितः । 

व्यत्यापव्यतिषञ्ञितश्च तिलकः फटे तवायं सवे कस्या्चित्रकटीकरोति पसुरतपरटि 
परां मभ्रवः ॥ १६ ॥ तस्याः पाटटपाणिजाङ्ितमुयो निद्राकषाये दश निधृताधरशो 

णिमा विटरितखस्तखनो मूर्भनाः । काञ्चीदाम दरश्था्चटमिति मातर्मिखतेटेशोरेमि 
कामदरस्तदद्ुतमहो पत्युमनः कीलितम् ॥ १७ ॥ यद्रात्रौ रहमि व्यपेतविनयं वर्त 
रसात्कामिनोरन्योन्यं शयनीयमीहितरसावाप्िमरवरत्तस्हम् । तत्सानन्दमिचुदृशोः कथमपि 
समला गुरूणां पुरो हापोद्रेदनिरोधमन्धरमिलत्तारं कथंचित््थितम् ॥ १८ ॥ पला नशि 
जल्पतोगेदशकेनाक णितं यट चस्तत्मातगरुमंनिषो निगदतस्तस्योपहारं वधः । कणाोट- 

म्वितपद्मरागदाकलं विन्यस्य चशे व्रीडा मकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम् 
॥ १९ ॥ धन्यास्ताः सखि योषितः भियतमे सवाङ्गलप्रेऽपि याः प्रागरम्यं रचयन्ति 



९३४ पुमाषितरलमाण्टागारम् । मर०६। 

मन्मथव्धावालम्ब्य धर्यं महत् । अस्माकं तु तदीयपाणिकमेनोन्चय्य॑शुकं कोऽयं 

का वयमत्र किच प्रतं नैव स्मृतिर्नायते ॥२०॥ काने त्पमुपागते विगलिता 

नीवी स्वयं बन्धनाद्वापो विश्कथमेखलागुणषटतं करचिचचितम्बे स्थितम् । एतावति वेदि 

केवलमहं तप्याङगपङ्गे पनः कोऽयं का वयमत्र कि नु सुरतं स्वल्पापिमेन स्मृतिः 
॥ २१॥ गादाश्छेषविह्ीर्णचन्दनरनःपुजप्रपारादियं शय्या संप्रति कोमलाङ्गि पर्पे- 
ल्यारोप्य मां वक्षति 1 गारोष्ठग्रहपवेमाकुलतया पादाम्रस्रदरकनारृप्याम्बरमात्मनो 
यदुचितं धूर्तेन तत्मस्तुतम् ॥ २२ ॥ निद्रातुन्दिरशोणलोचनयुगं दत्ताङ्कदन्तच्छदं पय- 

स्ताठकवदछि घर्मपटलमरामरष्टपत्रावटि । नम्भानुम्मितप्रीधुसोरभमिटदरद्गीभिरद्गीरृतस्तोत्र 

शंसति ककत्रमेव रजनीष्रत्तान्तमेणीदशः ॥ २६३ ॥ 

परियप्रस्थानावस्थाकथनम् । 
मण्या कान्तस्य यीत्रोक्तिश्रवणदेव माच्छिता । बुद्धा वक्ति प्रियं द्षएटराक्ि चिरेणा- 

गतो भवान् ॥ १ ॥ यामीति प्रियष््टायाः कान्तायाः कण्ठवत्मेनि । वचोजीवितयारा 
सीदहिरनिःसरणे रणः ॥ २ ॥ बाप्पाकुटं प्ररपतोगरहिणि निव कान्त गच्छेति । यातं 
दंपलयोदिनमनुगमनावधिसरस्तीरे ॥ ३॥ यामि न यामीति धवे वदति पुरस्तातक्षणेन 
तन्वङ्गयाः । गटितानि रपैरोवल्यान्यपराणि तथैव हितानि ॥ १ ॥ मनसि निविशते प 
कोऽपि तापः प्रणयिनि बाहुटतान्तरस्थितेऽपि । सरमिजमकरन्दगन्धबन्धुवंहति यदेष 
दानैः हानेः मीरः ॥ ९4 ॥ कान्ते कथ॑चिद्रदितप्रयाणे क्षणं विनग्रा विरहादिताङ्धी | ततः 
समालोक्य कदागतोऽसीत्यास्याय कान्ता मुदमाससाद ॥ ६॥ जां विहाय रुदितं 

विधतः पटान्ते मा गास्वमित्युदितमङ्गखयो मुखेऽस्ताः । स्थिला पुरः पतित्मेव निवतनाय 
प्राणेश्वरे वरनति किन छते छृशाङ्गया ॥ ७ ॥ गन्तु्विवश्वदुदये हृदयेश्वरस्य प्रत्युषप- 
कषिनिनदश्रमजातकम्पा । निद्रां जरिदिरेनेयनान्ननातैः कान्ता तद॑सरिखरे पतिम 
हार ॥ ८ ॥ प्राणेश्वरे किमपि जल्पति निगमाय क्षामोदरी वदनमानमयांचकार । आढी 

पुननिभृतमेद्य रतानिकुम॒न्मत्तकोकिटकटृध्वनिमाततान ॥ ९ ॥ गन्तुं प्रिये वदति 
निःश्वसितं न दीवमासीन्न वा नयनयाोजलमाविराप्रीत् । आयुषि पठितमणदश्ः परत 

भास्थलीं किमु करः समुपाजगाम ॥ १० ॥ प्रहरविरतौ मध्ये वाहरस्ततोऽपि परेण वा 
किमुत कले यतिऽप्यहि मिय त्मिहैप्यपि । हृति दिनतप्ाप्यं देहं मियस्य यियासततो 
ह्रति गमनं बाालपैः सवाप्पश्नलज्घरटेः ॥ ११ ॥ पितुरधिपुरं लक्ताः सख्यः समं 
निजबान्धवेनं च परिचितिजीता पत्यरहेऽपि कयाचन । कतिपयदिनोदश्त्मेम्णि मिमे 
मवसल्यसो कथयतु मनस्तापं कस्मै नवं नवकामिनी ॥ १२ ॥ सान्वप्रयैः प्रणयवचौरगन्तु 
"------~~~--~------~----------~- ---~ -- ------- ~~~ ----- ---- --~----------- ~= ------------ 

१ प्रवासगमनम्. > जाग्रता. ३ अग्रिमक्रहूणानि. ४ भप्रानि 



[भर०६ भियपरस्यानावस्थाकथनम् । ९३५९ 
माएच्छमाने कान्ते तियंमितवदना सन्धती वाप्पपूरय् । दीर्मोच्छरातस्थगनविकलोत्कम् 
नानपुदन्ता सख्यारन्यं गणयति मरगीरोचना कङ्कणानि ॥ १३ ॥ यामीत्यक्ते हदयप- 
तिना परशः दाद्गमृषाः खेरं खरं ज्ञटिति गरिताः पाणिषङ्करुहामरात् । नो यास्यामील- 
नुपदमिमां वाचमाकणयन्त्ास्तन््याः रोषा अपि चरचरेयेव म समीयुः ॥ १४ ॥ 
आयाति श्रुतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानकाटे बटात्तल्पान्तःस्थितया तया जनम टृप्रा चिरं 
मुरया । सोच्छरं टदमन्युनिभेरगरद्राप्पाम्बुधौतं तया सं वक्रं विनिवेद्य ह्ये 
निःशब्दकं रुदयते ॥ १९ ॥ दष्टः कातरनेत्रया चिरतरं बद्धाञ्जलि याचितः पश्रादंशक- 
पवेन विषतो निम्योनमालिङ्गितः । इत्याक्षिप्य समस्तमर्थमघृणो गमत दर्तः शठः पूरव 
णप्रिग्रहा दयितया मुक्तस्ततो वषभः ॥ १६॥ टम्रा नांडुकपल्छवे मनल्ता नो 

हारदेशेऽ्षिता नो वा पादयुगे तया निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः । काटे केवलमम्बुदा- 
व्िमिलिने गन्तुं प्रवृत्तः शटस्तन्म्या वाप्पजछोघकल्ितनदीपूरेण रुदः प्रियः ॥ १७ ॥ 
दरं सुन्दरि नि्ग॑ताति नगरदिष द्रुमः क्षीरवानस्मादेव निवर्यतामिति रानैरुकलाध्वगेन 
तियाम् । गादारिङ्गनचक्रितस्तनतरामोगस्फुटत्कुकं वीक्ष्योरःस्थलमश्रुपूरितदटशः मरस्थान- 
मङ्कः कृतः ॥ १८ ॥ यामि प्रेयसि वारिदागमदिने जानीहि मामागतं चिन्तां चेतपि मा 
विग्रेहि कथयलयेवं सवाप्पे मायि । निःशवापः पवनायितं वरतनोरद्ेः कदम्बायितं कान्त्या 
केतकपत्रकामितमहो दृग्भ्यां पयोदायितम् ॥ १९ ॥ यामीतयप्रियवादिनि म्रियतम मुद्रा 
मवत्कङणं फेटीसद्मवहिगतैकचरणे भूमौ शरीरस्थितिः । अन्तधानगते पुनगरेगदशा वाच्या 
किमन्या दशना राजास्फोट छ स्फुटलयविर्ं हारोऽपि वामभ्रुवः ॥ २० ॥ पम्रम्भानं बल्यः 

छृतं मियससैरतेरनखं गतं श्त्या न क्षणमातितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । याह 

निश्ितचेतप्षि भियतमे सर्वसमं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवितमियमृहत्साथः किमु 

त्यज्यते ॥ २१ ॥ गच्छामीति मयोक्तया म्रगद्शा निःश्वासमुद्रकिणं लयक्चा तियगवक्ष्य 

वाप्पकटपेणेकेन मां चक्षषा । अद्य म्म मदर्पितं मनियमरखीटृरन्दं तया बध्यताभित५ 

स्ेहविवधितो मरगरि्युः सोत्मासमामापितः ॥ २२ ॥ चिन्तामोहबिनिश्रटेन मनपा 
मौनेन पारानतः प्रत्याख्यानपराख्चख प्रियतमो गन्त प्रद्रत्ताऽपना । म्रीडेरलपेनिरन्तर- 

लटदराप्पाकुटरटोचिनः श्वासोत्कम्पकुचं निरीक्ष्य सुनिरं जीवाशया कारतः ॥ ६६ ॥ 

सखीं प्रति नायिकावाक्यम् । 

वयो नव्यं खान्तं विपयतरटं हन्त सततं प्रया द्र दरा ननकनगर दुखमतरम् । 

जनश्रायं दष्टो शशमिदमनथाय सततं कथैकारं पारं कथय सासि यामाऽस्य वसः॥ १॥ 

आयाता जल्दावटी सरभसं विद्युत्माेङ्गिता र्ना परितः सशाव्दर्महिमुक्श्रणी 

मयुरपद्धिः. 



५६६ मुमापितरतभाण्टागारम् । भ ०६ 

नरीग्र्यति । एवं सत्यपि हन्त संप्रति पतिदशान्तर् परम्थितम्तहः विनिवेद्यतां ममि 

कथं कस्याधनामरे मया ॥ २ ॥ कान्तो यास्यति दृरदशमिति मे चरिता प्र् जायत रोका- 

नन्दकरो हि चन्द्रवदने वैरायते चन्द्रमाः । किं नायं वितनोति कोकिरक्रलारापा विला 

दयं प्राणानेव हरन्ति हन्त नितरामाराममन्दानिसाः ॥ ३ ॥ 

नायकं प्रति नायिकोक्तयः। 

गच्छ गच्छि नेत्कान्त पन्थानः सन्त ते शिवाः । ममापि जन्म तत्रेव मूयाद्यत्र गतो 

भवान् ॥ १ ॥ न चिरं मम तीपाय तव यात्रा भविप्यति । यदि यास्यमि यातुत्यमटमाश 

यापि ते ॥ २॥ सहिष्ये विरहं नाथ दे्यददयाज्नं मम । यदक्तनेत्रां कंदपः प्रतु मान 

दध्यति ॥ ३ ॥ प्राणे विन्नपिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । मरप्रत्यया- 

प्यम्थितिरेष देशाः करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ ४ ॥ एतम्मिन्पहमा वसन्तसमये 
माणेदा देशान्तरं गन्तुं चं यतमे तथापि न मयं तापात्रपद्येऽभरुना । यम्मातकैरवसारमो- 
रभमुपा साकं सरोवायुना चान्द्री दिक्षु विजृम्भते रननिपु सच्छा मयुखच्छरटा ॥ 4 ॥ 
टोलेटचनवारिमिश्च शपथैः पादप्रमाणेः पररन्याम्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं 
प्रस्थितम् । पुण्याहं व्रन मङ्गं मुदिवसः प्रातः प्रयातस्य यत्वत्कनेहाचितमीहितं प्रिय 
मया तं निग॑तः श्रोप्यपमि ॥ ६ ॥ भाछां्ततस्गृरमनमिनः कोऽप्यप भद्गम्तमो मन्दो 
गन्धवहः मितो मद्या दोषाकरो माधवः । अङ्कारो नवपहछवः परभनो वित्ता गरारान्नय 
नियातोऽसि विचारिताः कथममी क्रा ग्रहा न त्या ॥५॥ मा माहोत्यपमद्धट वत मख 

स्वेटेन हीन वचस्तिठेति प्रभुता यथारुचि कुरुप्वैषाप्युदासीनना } नो जीवामि त्रिना चयति 
वचनं समाव्यते वान वा तन्मां दिक्षय नाय यत्ममुनितं वक्तु चयि प्रस्थितिं ॥ < ॥ 

नायकं भरति सखीवाक्यम् । 
किमिति सखे परदेशे गमयसि दविवपतान्यनाद्ाया टव्यः । वपति मेक्तिकनिकरं तः 

भवनट्ारि काचनी वदी ॥ १ ॥ या बिम्ब्ा्टरचिः कर विद्रममणिः खमरेऽपि तां टव्थवा- 
न्दासश्नापद्रास्तपानिरपि ।क मृक्ताफटमूयते । तत्कानििः इतरोऽपि वदहिपतरहे् 
कतः सत्स्यात लक्ता रत्नमय प्रयाप्नि दयितां कम्मे घनायाप्वग ॥ \॥ उक्त्र्िपि 
ददुरारवपुपि ्क्षीणपान्थायुपि श्रयातदधिमुपि चन्द्रसड्मपि स हंसद्धिपि प्रत्रोपि | मा 
मृ्च्कुचान्तत्तततगल्द्राप्पाकुटा बालिकां काट कालकराटनीरनटदम्याटतमास- 
स्वाप ॥३॥ मा गच्छ प्रमदाप्रय म्रियतैरम्यथितस्वं मया चाखा म्राङ्कणमागतन 

न~ ~ "~+ ---~ ~ ~= 
^ न ००७ जजान 

न 0 

१ स्त्रमगणससूचनेन गमननिषेधो गर्भङ्नित 



[भ०१ नायकं भरति सरसीवाक्यम्-वरन्तवणेनमू । ९३७ 
भवता प्रातालयवस्यां पराम् । कि चास्याः कृचमारनिःमहतैरङ्ैरनक्गाक्ेसमृत्यत्कशु- 
कजाल्कैरनुदिनं निःपत्रमस्मदरहम ॥ ४ ॥ † 

सखायं भ्रति नायकोक्तिः 
रोते शीतकरोऽम्बने कुवरुयदनदाि निर्गच्छति स्वच्छा मौक्तिकर्हतिशैवछिमा रमौ 

लतामखति । स्पशोत्पङ्कनकोशयोरमिनवा यानि खन खछान्ततामेषोत्पातपरम्परा मम सखे 
यान्नार्एहां रन्तति ॥ १ ॥ 

नायिकां भरति सखीवाक्यम् । 
वारंवारमुदश्रु लोचनयुगं पयाकृं जायते निःश्वाप्ता विरमन्ति न क्षणममी व्या्िष्ट- 

दन्तच्छदाः । प्रस्थानश्रवणादपि भ्रियतमस्याहो तवेयं स्थितिर्न नाने निल्यं गने तु दयिते 
कीटग्दरामाप्स्यसि ॥ १॥ 

देशान्तरोपगतो नायकः। 
दिटक्षमाणः क्षणमायताक्ष्या मुखाम्डजं मञ्जुटमध्वनीनः । मृहूतंमात्रंमुमृहूतेकाटं सवरप: 

कालं कट्यांचकार् ॥ १ ॥ निङ्म्य केटीभवनोपकण्डे मञ्जीरमञ्जघ्वनिमध्वनीनः । यथा- 

तथा बद्धकथावरोपं समापयामास समं महद्विः ॥ २॥ मखं प्रियायाः समदीध््यमाणः कान्तो 
दिनस्यान्तमपेश्षमाणः } महमटर्व्योमनि तिग्ममानौ निवेदयामास विशोचनानि ॥ ~ “ ~ ॐ 

वसन्त्णेनम् । 
मधुपराजिपराजितमानिनीजनमनःपुमनःमूरमिश्चियम् । अभृत वारितवारिनविवं म्प 

टितताप्रतताप्रवनं जगत् ॥ १ ॥ रणक्कङ्कणानां प्रणन्नृपुराणां चलत्कृण्डलानां कण 

त्किद्किणीनाम् । वधूनां मृखाम्भोरुहं द्रषटूकामो रथं मन्थरं चक्रवन्धश्चकार ॥ ९ ॥ विक 

भितस्तहकारभारदारिपरिमल्पञितगजजितद्धिरेफः । नवक्रिमट्यचारुचामरश्नाटरात मृनरापं 

मानसं वस्नन्तः ॥ ३ ॥ 

वसन्तसमयस्वमावा्यानम् ॥ कोक्रिटश्वतरिषरे मज्रीरेणुपिभरः । गदितेष्य- 

ततामेति कटीनश्चे्ठितरिव ॥ ४॥ परिचृम्बति मश्छिप्य म्रमरश्रूतमन्नरम् । नवर 

गमसं; कामी प्रणयिनीमिव ॥ ९ ॥ आप्र पह्धविते [स्थवा काका मधुरस्वरम् | 

चुकूज कामिनां चित्तमाकपन्तीव दूतिका ॥ ९ ॥ मुभग कऋ॥|श्ल्यलनृषल मद्नाशुमैः । 

पन्ते पञ्चता त्यक्ता प्तासीद्धियागिनाम् ॥ ७ ॥ पाकसमये प॑तङ्गपतिवि- 
--- ---~-~------~------ ~~न ^ ~ + 

--~----+>-----~ -. ---------~-- ~~~ ~ (ना जा -- 

१ विस्तीणे, २ शालिविदोषस्य परिपाकममय, 3 गद्टपरगाक्रमः, 

९८ । 



९३८ मुभाषितरल्नमाण्डागारम् । १५६ 

नमाः । तङगस्योदये चेटः वैतङ्गा हव वानराः ॥ ८॥ सटकारकमुमकेसरनिक- 
भरामोदमछितदिगन्ते । मधरमभविधरमधणे मधो मभवेत्कस्य नोत्कटा ॥ ९ ॥ मटया- 

निटमिटनोत्कटमदकलटकटकण्डकटकटललामः । मधुरमधुविघृरमधृप मधृरयमधृना । धेनाति 

धराम् ॥ १० ॥ किंशुककलिकान्तगेतमिन्दुकटास्पथिकेरं माति । रक्तनिचोच्कपिहितं 

धनरिव जतमद्रितं वितनोः ॥ ११ ॥ आयाता मधूरननी मधूरजनीगीतिदयेयम् । अङक 

रितः स्मरविटपी स्मर विट पीनस्तनीमबलाम् ॥ १२ ॥ अविरटकमटवकाप्तः स॒कलाहिम- 

दश्च कोकिलानन्दः । रम्योऽयमेति सरति टोकोत्कण्डाकरः कालः ॥ १६॥ सपदि सखी- 

मिर्निमतं विरहवतीखातमत्र मज्यन्ते । सहकारमसरीणां शिोद्रमग्रन्थयः प्रथमे ॥ १४॥ 

अप्तो मरुच्वम्नितचार्केसरः परसन्नतीराधिपमण्डटाग्रणीः । वियुक्तरामातृरदटषटिषीक्षितो 
वसन्तकाटो हनुमानिवागतः ॥ १५ ॥ प्रमृनशद्धम॑करन्दतोयं सटीरमादाय वमन्तकामी | 

वनस्थलीवामटशां मुखानि पिञ्लपतौ मन्दमरुत्करेण ॥ १६ ॥ व्यतीतकल्पे रिरिरैक- 

बाल्ये संकल्पपुप्योद्रमबन्पुराङ्गी । हयं ल्वद्धी युवमभृद्धमङ्धादृच्छरनगुच्छस्तनिकेव भाति 
॥ १७ ॥ दत्ते ननोऽप्त खट विद्यमानमविद्यमानं तु न कोऽपि तावत् । त्रियोगिनां पृप्य- 

नमच्श्षोकः शोकम्रदोऽमदतिचित्रमेतत् ॥ १८ ॥ जगौ विवाहावसरे वनम्थटीवसन्तयी 
कामहतारसराक्षिणि । पिकष्टिनः प्रीतमना मनोरमं मुहुमहमदधलमन्त्रमादरात् ॥ १९॥ रथ- 

स्थितानां परिवतेनाय पुरातनानामिव वाहनानाप् । उत्पत्तिमूमो तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे 

रविसुत्तरस्याम् ॥ २०॥ आस्वादितं स्वादुमरन्दविन्दुस्वच्छन्दमिन्दीवरमन्दरीभिः। माकन्दपुष्पं 

प्रमदाजनस्य मरमोदमामोदमरेरकार्षीत् ॥ २१॥ कुबेरगुप्तां दिरमृप्णररमो गन्तं प्रवृत्ते ममयं 

विङ्कय । दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यटीकनिश्वासमिवोत्सपज ॥२२॥ असूत सदयः कुमू- 
मान्यशोकः स्कन्धात्मभूृलेव सपह्वानि । पादेन नपिक्षत सुन्दरीणां सरपक॑मापमिक्जितन् 
पुरेण ॥ २६ ॥ सद्यः प्रवालीद्भमचारुपत्रे नीते समाति नवचृततराणे । निवेशयामाप्त मधू. 
दिरेफान्नामाक्षराणीव मनोभवस्य ॥ २४ ॥ वणपरकर्पे परति काणिकारं दुनोति निर्गन्धतया 
स्म वेतः | प्रायेण सामग्यविधौ गणानां परास्ुली विश्वसृजः प्रवृत्तिः ॥ २५ ॥ बालेनदु- 
वक्राण्यविकाप्तभावाद्रमुः पटाज्ञान्यतिटोहितानि । सद्यो वप्न्तेन समागतानां नखक्षता- 

नीव वनस्थरीनाप् ॥ २६ ॥ टप्रदिरेफाञ्जनभक्तिचित्रं मुखे मधुश्रीम्तिखकं प्रकार्य । 
रागेण बाटारुणकोमटेन चतप्रवादोष्ठम्टचकार् ॥ २७ ॥ मृगाः मियालद्रममञ्जरीणां 

रजःकणैरिधितटष्टिपाताः । मदोद्धताः प्र्यनिटं विचेर्पनम्थटीर्म्मरपत्रमोक्षाः ॥ २८ ॥ 
चूताङ्कराम्बादकपायकण्ठः पूंस्कोकिटो यन्मधुरं नृकून । मनस्विनीमानवरिघातदक्षं तदेव 

जातं वचनं स्मरस्य ॥ २९ ॥ हिमन्यपायाद्धिरदाधराणामापाण्डुरीमतमुखच्छवीनाम् । से- 
~ -~ ~~ -------~+~ . ~ ~ -- --~~- ~-- ~~~ ------------- ~-- ----- ~~~" --------------~----------- 

-- -------- -------* ~= -----“= ~~. 

१ मुग्रस्य. २ गटमाः, ६ पंनागः; (पक्ष) सटाः. ४ चन्द्रबिम्बः; (पक्षे) सम्रीवस्य सेना 
५ स्री; (पक्ष) द्र्थपत्रः. 
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दोद्रमः किपुरुषाङ्खनानां चरे पदं पत्रविरोषकेपु ॥ ६० ॥ मधु हरिफः कुपुमेकपात्रे पपौ 
भिया स्वामनुवतमानः । शङ्गेण च स्प्निमीलिताकष मृगीमकण्ड्यत रप्णपतारः ॥ २१ ॥ 
दद) रप्ात्ङ्कनरेणुगन्धि गजाय गण्टूषनलं करेणुः । अर्घोपमक्तेन विमेन जायां सेमा- 
वथामाम्न रथाङ्गनामा ॥ ६२ ॥ गीतान्तरेषु श्रमवारिरेशेः किचित्समुच्छरपितपतररेप् । 
पुप्पप्तवाघूणितनेत्रशोमि भियमुखं किपुरुषश्रुचुम्ने ॥ ६३॥ पर्या्तपप्यस्त्कस्तनाम्यः 
स्फुरत्मवाटोष्ठमनोहराभ्यः । रतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्िनप्रशाखामृनन्धनानि ॥ ३४ ॥ 
न तज यन्न मुचास्पद्कनं न पडकनं तद्यदरीनपटपदप् । न पटरपदोऽपौ कलगुजितो न यो 
न गु्ञतं तन्न जहार यन्मनः ॥ ६९ ॥ कुसुमजन्म ततो नवपहवास्तदनु पटृपदकोकिल्कू- 
जितम् । इति यथाक्रममाविरमृन्मधुहैमवतीमवतीयं वनस्थलीम् ॥२६॥ उपहितं शिशिरापग- ९ # = क =| 

मश्िया मुकुलजालमशोभत किंशुके । प्रणयिनीव नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितटञ्जया 
॥ ३७ ॥ व्रणरुरुप्मदाधरदुःपहं जयननिविषयीरृतमेखलम् । न खट तावदशेषमपोहितु 

रविरं विरटं छृतवान्दिमम् ॥ ३८ ॥ अभिनयाम्परिचेतुमिवोदयता मटयमारुतकम्पितपहवा । 
अमदयत्सहकारटता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ६९॥ नयगुणोपचतितामिव मृपतैः 
सदुपकारफलां श्रियमाथनः । अभिययुः सरसो मधरसंमृतां कमहिनीमहिनीरपतत्रिणः॥ ४ ०॥ 
कुसुममेव न केवटमातवं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम् । किपटयप्रसवोऽपि व्रिाप्निनां मद- 
यिता दयिताश्रवणापितः ॥ ४ १ ॥ विरचिता मधरुनोपवनश्चियाममिनवा हव पत्रविरेषकाः । 
मधरटिहां मधुदानविशारदा: कुरवका रवकारणतां ययुः ॥ ४२ ॥ सुवदनातररनासवप्रमृतम्त- 
दनुवादिगृुणः कृमुमौदरमः । मपुकरेरकरोन्मधुखोदेमेकुटमाकुठमायतपद्कभिः ॥ ४६ ॥ 
प्रथममन्यभृताभिरदीरिताः मविरटा इव मुग्धवधृकथाः । सुरमिगन्थषु धुश्रुविरे गिरः 

कुमुमितामु मिता वनराजिषु ॥ ४४ ॥ श्रुतिपुखध्रमरश्वनगीतयः कुमुमकोमरदन्तरुची 

वभुः । उपवनान्तटताः पवनाहतैः किमटयैः स्यैरिव पाणिभिः ॥ ४९ ॥ ठचलिततिभ्र- 

मबन्धविचक्षणं सुरमिगन्धपराजितकेसरम् । पतिषु निवितिल्ुमधमङ्कनाः म्मरससं रमरलण्ड- 

नवजितम् ॥ ४६ ॥ शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः खिय इव छभरिङितभवलाः । विक 

चतामरसा गृहदीधिका मदकलोदकलोलविहंगमाः ॥ ४७ ॥ उपययो तनुतां मधृसण्दिता 

हिमकरोदयपाण्डुमृखच्छविः । पटर मिषटसमागमनिदरेति वनितयानितया रननीवृः ॥ ४८॥ 

अपतुषारतया विशदप्रभैः पुरतपङ्गपरिश्रमनोदिभिः । कुपुमचापमतेजयदंगुभिहिमकरो 

मकरोजितकेतनम् ॥ ४९ ॥ हतहताशनदीपनि वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत् । 

युवत्यः कुपमं दुराहितं तदलके दलकेपरेदारप् ॥ ९० ॥ अलिभिर्अननिन्मनोहर 
कृमपङ्किनिपातिमिरङ्कितः । न सहु शोभयति स्म वनस्धटीं न तिलकस्तिलकः प्रमदा- 

मिव ॥ ९१ ॥ अमदयन्मधुगन्धस्तनाथया किपटयाधरसंततया मनः । कुमुमरमृतया नव- 

महिका सितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥ ५९ ॥ अरुणरागनिषेधिभिरंशुकैः श्रवणटन्ध- 
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पदेश्च यवाङ्कुरैः परमताविरुैश्र विलापिनः स्मरवलेरबरकरसाः एताः ॥ ५२ ॥ उप- 

चितावयवा शचिभिः कणेरलिकदम्बकयोगमुपेयुपी । सद्शकान्तिरल यत मज्ञरो तिलक 

नाटकजाटकमेोक्तिरेः ॥ ९४ ॥ ध्वनपटं मदनस्य धनुभूतछविकः मृ नृणमृतश्रियः । 

कृममकेमररेणमरित्रजाः सपवनोपवनोत्यितमन्वयुः ॥ ९९ ॥ अनृभवन्तवदादमूृतृत्सव 

पटरपि मियकण्डजिनक्षया । अनयदापरनरज्जुपरिय्रहे भनरतां नलतमबखाजनः ॥ ५६ ॥ 

लजत मानमलं बत विग्रं पनरेति गतं चतुरं वयः । परमृतामिरितीव निवर्दित स्मरमते 

रमते स्म वधरजनः ॥ ९७ ॥ नवपटापलारावन परः स्फुटपरागपरागतपङ्ग नप् । मरदृद्तान् 

टतान्तमरोकयत्स सर्राभि मरमि ममनोभैः ॥ ९८ ॥ विदृलितालकपंहतिरापृशन्परगदशां श्र 

मवारि ललाटजम् } तनुतरङ््ताति रमा दर्त्कुवख्य वल्यन्मरुदत्रता ॥ ५९. || स्फटामवरार्ज्व्- 

लकाञ्चनकान्तिमि्थतमशोकमदयोमत चम्पकैः । विरहिणां हदयस्य मिदामृतः कपिदितं पि 

शितं मदनामिना ॥ ६० ॥ स्मरहताशनमृमरचृणेतां दधुरिवा प्रवणस्य रनःकणाः । निपतिता 

परितः पथिकतरजानपरि ते परितेपरतो भृराम् ॥ ६१ ॥ रतिपतिप्रहितेव कृतक्रुधः भरियतमेपु 

वधूरननायिका । बकरलपप्परसासवपेशाध्वनिरगान्निरगान्मधरुपावटिः ॥ ६२ ॥ प्रियमरखीम- 

टरं मरतिबोधिताः किमपि काम्यगिरा परपुष्टया । प्नियतमाय वपृगरुमत्सरच्छिदुरयादुरया- 

चितमङ्गना; ॥ ६६ ॥ मभुकरेरपवादकरेरिव स्मरृतिमुवः पथिका हरिणा इव । कलतया व- 
चमः परिवादिनीश्वरजिता रनिता वरमाययुः ॥ ६४ ॥ सममिस्लय रसादवलम्बितः प्रम- 
दया कुप॒मावचिचीषया । अविनमन्न ररान वृथोच्चकेररृतया गतया वनपादपः ॥ ६५ ॥ वद- 
नसोरमकलोमपरिभ्रमद्धमरसंमृतपंमृतश्ोभया । चलितया विदधे कलमग्लाकटकलोऽलकट- 
ठटशान्यया ॥ ६६ ॥ कुमुमकामुककामृकसंहितद्रतरिटीमृखसण्डिनविग्रहाः । मरणमप्य- 
पराः प्रतिपेदिरे किमु मृहुमुमुहगतमतेकाः ॥ ६७ ॥ मनुरया मभुबोधितमाधवीमधमम्रदि- 

समेधितमधया । मधकराङ्कनया मृहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्गे ॥ ६८ ॥ अरुणि- 

ताखि्दोटवना महूविदधती पथिकान्परितापिनः । किकचकिदुकमंहतिरुचकरुदवहद्व- 

हव्यवहश्रयम् ॥ ९९. ॥ करमाटनी मानां दयितं विना न महते मह् तन निषेवितम् | 

तमधुना मधुना निहितं हदि स्मरति सा रतिमारमहनिरप ॥ ७० ॥ महदम्तरुणीनखक्ष- 
तानां मरतिपक्षाः पथिकाङ्गनाजनानाम् । दहनद्युतिदम्यवः ममन्ताद्धिषिने किशककडमला 

विरनुः ॥ ७१ ॥ किशुकक्षितिरुहां विलसन्तः कुड्मल: कुटिखतां कल्यन्तः । पान्थवा- 
रणविदारणताग्राः कामकेपरिनखा इव रेनुः ॥ ७२ ॥ प्रसफुरसन॒राटपष्टवा वीरुधश्च 
तरतयाश्चकारिरं । ऋीडिता इव कुमुम्मवारिभिः काममित्रपरमये समागते ॥ ७३ ॥ कृमि 

तानं कल्यन्वनाप्रेयो न प्रियो विरहिणामजायत । सन्मथाग्निरपि भस्मना दरं सादरं 
मृनिमनोऽम्बुनं व्यधात् ॥ ७४ ॥ वकरलकुटमिटनिमिलि दमालामदकलको किलकृजितोद- 
यन । अहह नि्यामनोऽपि तखचिन्ताच्युतमतयो मतयोपितो बभव्रः ॥ ७९ ॥ कपमनग- 



|म०६ वस्न्तवणनम् | ५५१ 

वनान्पुपतुकामा किसरायनीमवलम्ब्य न॒तयष्टिम् । कणदलिकुटनृपुरा निरासे निनवनेषु 
पद वपन्तक्मीः ॥ ७६ ॥ व्रिकपितकुमुमाधरं हसन्तीं कुरबकराजिवधूं बिरोकयन्तम् । 
ददटरुरव पराङ्गना निषण्णं सरारमनङ्मरोकपछवेष ॥ ७७ ॥ महरनुपतता विधयमानं 
पराचतप्तहति दक्षिणानिटेन । अिकुलमलकारूति भेदे नछिनमृखान्तविप्रपिं पङ्क- 
जन्याः ॥ ७८ ॥ श्वसनचितिपछ्ठवाधरोष्टे नवनिहितोप्यमिवावधूनयन्ती । मधुस॒रभिणि 
पटपदेन पुप्पे मुख इव शारलतावधश्यनृम्े ॥ ५९ ॥ उत्सष्टमम्बनटश्ञामिव मानरत्न- 
मादाय पटृपदतिान्मधरुवारिपृरान् । पंस्कोकिटस्य कलकूमितंकैतवेन संकस्पवाक्यमयमा- 
तनुते रसालः ॥ ८० ॥ उकफुछपङ्कननिषक्तर्पतद्रिरेफः किचिदधिनिदरकुमुरोत्करपंमेतश्रीः । 
आमृहनदविविधादुतमाल्यमारश्चित्रं न कस्य तनते रलितिस्तमारः ॥ ८१ ॥ भन्वन्मनि 
मदमृच्छेदरिष्वनीनि प्रृताध्वनीनहदयानि मधोर्दिनानि । निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्द 
सोरम्यपरीहरसगवै्मीरणानि ॥ ८२ ॥ कुपितापि मनःपतिना सह का सहकारविोक- 
नजातरम्ा । तरता रमते स्मन हा रमणी रमणीयतनुः सुतनुः मूरभा ॥ ८६ ॥ स्थलकमल- 
रणां कामिनीखोचनेषु क्षिपति मृकुटमष्टया धृटिनालयं विशालम् । तदनु हरति हन्त 

सवान्तसवसवमामामयमनयविदग्धो भूतैवन्पीनकेतुः ॥ ८४ ॥ परथि पथि नुकचभृचाररामा- 
ङ्राणां दिशि दिदि पवमानो वीरुधां टासकश्च । नरि नरि किरति द्राक्पायकान्पुप्प- 
धन्वा पुरि पुरि विनिद्रत्ता मानिनीमानचचौ ॥ ८५ ॥ इह मधुपवधूनां पौतमह्ीमधृनां वरिट- 
सति कमनीयः काकटीसप्रदायः | टृह नटति सीदं मञ्जरी वज्जुटस्य प्रतिपदमुपदिष्टा द 
क्षिणेनानिलेन ॥ ८६ ॥ विकसति सहकारे स्फारमोरम्यसारे वहति धुतपटीर् मन्दमन्दं 
स्मरे । कलयति कलट्वाचं केकिलोकोऽपि रुष्टः क्षणमपि न मृगाक्ष्या वमो दुक्माऽमृत् 
॥ ८७ ॥ दृद हि नववसन्ते मज्जरीरेणुपुञञच्छररणधवलदेहा बहहेटं सरन्ति । तरटमटि- 
समृहा हारिदुकारिकण्ठा बहटपरिमलाटीमृन्दरं सिन्दूवारम् ॥ ८८ ॥ स्थानि स्थान 

मलयमरुतः प्रयन्यङ्कपाटी प्रप्पाीपु स्मरगजरनःस्नानयोम्याः परागाः । जातं चूत मभू 

मधकरप्रेयमीजानदघ्रं नितिघ्रलं सपदि मवत रागराञ्यामिपेकः ॥ ८९ ॥ प्रमृनकटिका- 

करैः किसलयैः करस्पिभिः स्पफूरन्मधुमदभ्रमद्धमरकाकिखकृ नितः । इति क्रमसम्दतर- 

पवनावरीमण्डटीममण्डयदिव मियामूतुवमंधरावहमः ॥ ९० ॥ विलासिभिखाीन्मद राच- 

तरम्यगु्ञारवेः प्रस॒नपुरभीरतेविगदहितत्रपास्तापप्नाः । अश्ाक।रवरास्यतः मृनयना- 

न्वतैः पटपरैनिरन्तरनिषेवितामितमधौ मधौ रेमिरे ॥ ९१ ॥ मन्दोऽयं मट्यानिटः कि- 
सयं चतद्रमाणां नवं माद्यत्कोकिल्कूजितं विचकिद्यमादः पुराण मवृ । बाणानल्यषर- 

करोति सरमिः पशचैव परञचेषवे युनापिन्दरियपञ्चकस्य युगपत्समोह्तपादिनः ॥ ९९ ॥ उ 

दद्धिुमकानिमिः किपटयैसताप्रां विषं निग्रतो भृङ्गाटविरुत कटेरविशदव्याहारटी- 
"~ 

यादन
ा नन न = 

"न ऋाकाणककाताकन्कायकर
ककावककन क कण" योर 

जनम भ ० 

१ अतिप्रिेण, २ प्रताटम्, ३ प्रश्वि 
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लाभृतः । भाम्यन्तो मरयानिलाहतिचने शाखापरखेमृहभानिति प्राप्य मनुप्रसद्धमधृना 

मत्ता उवामी दमाः ॥ ९३ ॥ नतानां चिरनिगेतापि कलिका बधाति न चं रनः संनद्धं 

यदपि स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्थया । कण्ठेषु स्वरिति गतऽप रिरिरे पुंस्कोकिलानां 

रुतं शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तृणाधरृष्टं शरम् ॥ ९४ ॥ पुप्पाण प्रथम ततः मकं 

तिताः खान्तोत्वाः पवा: पश्चाहनमदकोकिरालिट्टनाकाखाहटः कामदः । इत्य त्रा 

दरभदपेतय परितः प्राज्यप्रमोदप्रदः मोदामद्रमरानिराजितवनक्षाणीमरतश्मापतिः ॥ ९९4 ॥ 

स्तोत्रं चैत्रगणोदयस्य विरहिप्राणप्रयाणानकष्टकारः स्मरकामुक्रस्य मृदश शृङ्खाररिक्षा- 

गरुः । दोटकेलिकलाम मङ्गलपदं वन्दी वनान्तश्रयां नादोऽयं कटकण्ठकण्ठकुहरमरहन 

टितः श्रयते ॥ ९६ ॥ कन्दच्य॒तपुप्परेणुपटीकुप्राखवालोदरे मन्दम्यन्दिमरन्दपुरभरिते 

वातोत्थपप्परैः । चेटन्तो छितं मधोगृणगणान्गायनिति पप्प॑धयाः कान्तानामधरे धं 

न्ति मधुरं सक्त मधृटीरसम् ॥ ९७ ॥ आरूढो मट्यानिद्धिपवरं गृक्तो विलापरानुगे 
पीतः पप्पविरोचनैनेवलतापौराङ्नानां गणैः । अभ्राम्यद्वनपत्ते मधुमहीपाटम्ततः कोकि- 
लाङीललापमिलब्धमद्धमरिकाभाङ्करमेरीरैः ॥ ९८ ॥ वारस्रीव वनम्धली नवनवां शोभां 

बभारान्वहं पान्थान्पीडयति स्म तस्कर टव वरैः दरैमन्मथः । शुङ्गारः सगृणः क्षमापर्तिः 
रि प्राप्तः प्रतिष्ठां परां राधिः खीकुस्ते स्म मग्धटटनारनेव कार्यं क्रमात् ॥ ९९ ॥ 

साम्यं संमति सेवते विधकिटं पाण्माकषिकेरमोक्तिकैनादहीकीदशनवणारुणतरः पत्ररशोकश्ितः। 
भृद्धालद्भितकोटि किशुकमिदं किचिद्धिवरन्तायते माजिष्ठस्तक्रकैश्च पाटरलितरारन्यव काचि- 
लिषिः ॥ १०० ॥ गभम्रन्थिषु वीरुधां मुमनमो मध्येऽद्भरं पवा वाज्छामात्रपरिगरटः 

पिकवभृकण्टोदरे पञ्चमः । क्रि च त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसहधत्रेमनोजन्मना दैवम्यापि 
चिरोज्ितं यदि पवेदभ्यासवस्यं धनुः ॥ १०१॥ 

मदनपूना ॥ कुमृमभुकुमारमूर्िदेधती नियमेन तनुतरं मध्यम् । आभाति मक्ररकेतो 
पाश्वस्था चापयाए्रारव ॥. १०६ ॥ 

कुसुमावचयः ॥ निजनयनपरतितिम्बेरम्बुनि बहरा; प्रतारिता कापि । नीदोत्पटेऽपि तरिभ्र- 
दाति करमपेयितु कुमुमावीः ॥ {०३ ॥ असंस्यपुप्पोऽपि मनोभवस्य पतव बाणार्थमयं ददाति। 
एवं कदेयत्रमिवावधाय सवखमग्राहि मधोवधूमिः ॥ १०४ ॥ अताडयत्पह्छवपाणिनकं पष्प 
चय राजतररूरराकमर् । तच्छदहतार्। टपङ्कमङ्गया विरून्तता बाट्ष्टता स्मरेण ॥ १०९॥ 

अन्यत्र यूयं कुपमुमावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । नाहं हि द्रं भ्रमितं समथ प्र 
पीदतायं रचित्।ऽज्हिवः ॥ १०६ ॥ उच्य प्रथममवस्थितं मरगाक्षी पप्पौधे श्ितविसपं 
ग्रहीतुकामा । आरादु पदमदधाददयोकयष्टावामृं पुनरपि तेन पप्तता मा ॥ १०७ ॥ 
मृखकमटकमृन्नमय्य यूना यद्मिनवोढवभृवटादनुभ्वि । तदपि न किल वाटपलवाग्रहप- 
रया विविदे विदगम्रख्या ॥ १०८॥ व्रततिषिततिभि्तिरोहितायां मतियुवतौ वदनं मिय 

-- ~~~ ---=~---- ----~ 

"~~~ ---~ ~ ~ 

१ आम्र तपृहः, ३ चरतः, ४ पक्रान्त, ५ मकरन्द्म्. ६ मदनास्यतस्कुसमम्. ५ रचना 
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भियायाः । यदभरयद्षरावलोपरृलत्करवरयसनितेन तदि ॥ १०९ ॥ विटापितमनुक- 
१ पृरताद्धरणिरुहाभिरुहो वधूरटतायाः । रमणतया पुरः सलीनामकितचापठदो- 
पपाङिरिङ्ग ॥ ११० ॥ सललितमवटम्ब्य पाणिना पहचरमृच्क्रितगुच्छवाञ्छयान्या । 
सकरकठमकम्भविभ्रमाभ्यामुरति रप्तादवतस्तरे स्तनाम्याम् ॥ १११ ॥ मृदुचरणतरामदु- 
म्ितत्ादप्तहतरा कुचकुम्भयोभेरस्य । उपरि निरवलम्बनं मयस्य म्यपतदभोचतरोचिनीप- 
यान्था ॥{१९॥ उपरिनतसजानि याचमानां कुशलतया परिरम्मलोलुपोऽन्यः । मथितषटुष- 
योधरां गृहाण यमिति मुग्ववप्रमुदाप् द्मम् ॥ ११३ ॥ टदमिदमिति रुहां ममू 
ट्रतिोमयता पुरः पुरोऽन्या । अनुरहप्तमनायि नायकेन वरयति रन्तुमहो जनं मनोभुः 

॥ ११४ ॥ व्रिजनमिति बलादम्ं गृहीवा क्षणमथ वीक्ष्य विपक्षमनतकरेऽन्या | अभिपति- 
तुमना लगबरुतवभीतेरभवदमुचति वहभेऽतिगृर्वी ॥ ११५ ॥ पूवं द्विरेफपरिमृतिमयाद्रवला 

य्केङपुष्पभरणं हरिणाक्षि मुक्तम् । व्यथं तदद्य पुनरप्यलकेषु भङ्गाः पुञजीमवत्निनकुल- 
भ्रमतः पतन्ति ॥ ११६ ॥ सन्तु द्रमाः किसन्योत्तरपुप्पमाराः प्रापे वसन्त्रमये कथ- 
मित्थमेव । न्यामेनेवद्युतिमतोः पदयोम्तेयं मूः पुष्पिता मृतनु पविते भाति ॥ ११७ ॥ 
अनुभवत युवत्यो माभ्यवत्यो नितान्तं कुमुमवल्यवेटासङ्गलेलामुखानि । मम तु मधृक- 
राणां वाटपाटच्चराणां सपदि पतति धारी पुष्पवाटीनिवेशे ॥ ११८ ॥ पाणो प्रद्यभिया 

मधुककुपुमध्रान्या तथा गण्डयोनीटिन्दीवरशङ्कया नयनयोवन्धूकड्द्याधरे । टीयन्ते कबरी- 
मरे निजकुलव्यामोहजातस्पृहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति तरुणि स्थानानि रलतिप्यतति॥ ११९॥ 

वसन्तवायवः ॥ यथायथं ताः सहिता नभश्चरैः प्रमामिरुद्रापितरोल्वीरभः । 
वनं विदन्त्यो वनजायतेक्षणाः क्षणदुतीनां दधूरेकरूपताम् ॥ १२० ॥ व्रिनयति मुटरो 

दशः परागं प्रणयिनि कौमुममाननानिटेन । तदहितयुवतेरभीकष्णमकष्णोदयमपि रोपरनो- 
भिरापुपरे ॥ १६१॥ सफुटमिदमभिचारमन्त् एष् मतियुवतेरमिवानमङ्गनानाम् । वरतनर- 

मुनोपहूय पत्या मृदुकुमुमेन यदाहताप्यमृच्छत् । ॥ १२२ ॥ विपृलकमपि _यौवनोदधताना 

धनपुलकोदयकोमलं चकारो । परिमटितिमपि प्रथेः मकामं कुचयुगमुज्जवलमेव कामिनी. 
नाम् ॥ १२३ ॥ हिमल्वस्टशः श्रमोदनिन्दूनपनयता किल नृतनोदवध्वाः । कृचकलशु- 

किडोरकौ कथंचित्तरलतया तरुणेन पर्थ्शाने ॥ १२४ ॥ समदनमवतमितेऽधिकण 
प्रणयवता कृष्म पुमध्यमाया; । व्रजद्पि खरता वभूत्र मारः सपदि रिरण्मयमण्डनं 

सपल्याः ॥ १२५ ॥ अतिमन्दचन्दनमहीधरवातं सतवकामिरामदतिकातरुनातम् । अपिं 

तापसानुपवनं मदनातीन्मदमजञगूजदल्िपु्मकार्पत् ॥ १२६ ॥ उपवनतरुदलयाध्यापन कन्यव- 

णौ पिरचितनल्केटि ; पदिनीकामिनीमिः । मियमुदसमेषोराययौ योगियोगस्थितिवदिल- 

नदो दक्षिणो गन्धवाहः ॥ १९७ ॥ अआलिङ्गनौ मच्यनतरूनासनना बनन्तानाट 
१ मलयमंबन्धिनः. 
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च्छे चिरपरिविताम्मालयान्नि्ीरीषान् । अद्य स्थि द्रविडमहिटाम्यन्तरे श्वः ममते 

्रम्थातारी मलयमरुतः कृषते संनिधानम्. ॥ १२८ ॥ लताकरज्ञ गभन्मद्वदादपुजच च 

पलयन्पम।लङ्गन्नङ्ग दरततरमनङ्क॒प्रवट्यन् । मरुन्मन्दं मन्द दह्मरविन्द तरक्यन्- 

जोघ्न्दं विन्दत्किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥ १२९ ॥ म्या दाकेटासरं मनोभव- 

शासनादषनवलयं जतं वान्छन्वसन्तसमीरणः । विहितवमति केलामघ्रे भृजज्गधरं हरं 

मनसि विप्रशन्भीतः शङ्के मयाति शनेः शनेः ॥ १३० ॥ पयि पि लताटोराक्षीमि 

सलवन्मधुपीकरं कुसुमनिकरं वषन्तीभिः सहपमिवायितः । मधृकरवधृगातामक्त दरङ्क 

माभ्थितः प्रसरति वने मन्दं मन्दं वसन्तसमीरणः ॥ १६१ ॥ उदजत्कविशलहरिषु 

परिप्वङ्गरङ्ग नन्तः कटकण्डीकण्ठीरवरवल्वत्रापितमोपितेमाः । अम चैत्रे मेत्रावरुणि- 

तरुणीकेटिकङ्लिमहीचलद्ीददीसकमूरभयश्रण्डि चत्रन्ति वाताः ॥ १६९ ॥ हमा- 

म्मोरुहपत्तने परिमरस्तेयी वसन्तानिटस्तत्रयेरिव यामिकमधुकरेरारब्धकोटाहटः । 

निर्यातस्त्वरया व्रजन्निपतितः श्रीखण्डपङ्कद्रवैिे केरटकामिनीकुनतटे खजञः शानेगै- 
च्छति ॥ १३६ ॥ प्राततः प्राञ्यमिव श्रमं जटजिनीसीरम्यभारं वहन्रहामम्तवकानमन्न- 

वटतारक्ष्मीमिवाटोकयन् । स्वीकुर्वन्मदमन्थरानिव गतेवामभरुवां विभ्रमान्मन्दं॑मन्दमुपा्ज- 

गाम पवनः पारीरवाधेतटात् ॥ १६४ ॥ पानीयं नारिकिटीफलकुहरकुदृत्कारि कष्टो 

यन्तः कावेरीतीरतालद्रमभरितमुरामाण्डमाङ्कारचण्डाः । एते तन्वन्ति वेलावनलटितर्ता- 
ताण्डवं द्राविडखीकपृरापाण्डुगण्डस्थल्लृटितरया वायवो दाक्षिणालयाः ॥ १६९ ॥ 
काविरीतीरमृमीरुदमुनगवधूमृक्तमक्तावरिष्टः कणोटचीनपीनस्तनवसनददान्दोटनस्पन्द- 

मन्दः । लोच्छाटीर्छाटाछकल्लखितठताखास्यटीराविणेटः कष्टं भो दा्तिणात्यः प्रस. 
रति पवनः पान्थकान्ताृतान्तः ॥ १३६ ॥ये दोरकेलिकाराः किमपि म्रगद्रशां 

मानतन्तुच्छिदो ये सद्यः शृद्धारदीक्षाव्यतिकरगुरवो ये च टोकत्रयेऽपि । ते कण्ठे छठयन्त् 
परमृतवयसां पमं रागरानं वानि स॑र समीराः स्मरविजयमहामाक्षिणा दाक्षिणात्याः ॥ १३७॥ 

वसन्तपथिकाः ॥ वक्रेण शिरसि पतता निलयं रुधिरारुणेन दुर्वारः । मत्तद्विप टव 
पापेकः किशुककुमुमाङ्कशेन मृतः ॥ १३८ ॥ समवरटोक्य वलापस्वनस्थीं न पथिकः 
पथि केः पतितं मुवि । मट्यनद्रुम्तौरभमेदुरोदरसमीरसमीसितवहरीम् ॥ १३९ ॥ 
वप्न्तप्रारम्भे चिरविरहसिन्ना सहचरी यदि प्राणान्म्त्तदिह वधमागी मवति कः | 
व्योवा स्तेहो वा करमुमतिशिषो वेति विम्रश्स्तृहीति मत्यक्तं पिकानिकराङ्कारमश- 
णोत् ॥ १४० ॥ रे पान्थाः खग्रहाणि गच्छत मुषं परेवाक्षणो मृच्यतां मानं 
मानिनि मुञ्च वछ्छमजने कोपानुबन्धेन करिम् । आयातः कुमुमाकरः क्षपयति प्राणा- 
न्वियोगातुरेष्वि्येवं परपृष्टनादपग्हो वक्तीव कामान्तया ॥ १४१ ॥ मा तनीति घनस्त- 

मेषविस्फजिताव्रत्तम्. > तदहाति हिन्दस्थानीमाषया लरमेवेय्थ् 
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नीति विकमन्नीाञ्जनेत्रेति च सेर ंचरतीति वक्ति मधुरां वाचं तरिचित्रामपि । इत्थ 
विद्रमपारदाधरपु श्रीमन्तिनी ध्यायतो रोमाश्नो रुदितं स्मितं भटपितं पान्थस्य संजा- 
यन ॥ ४२ ॥ अध्वन्यस्य वधूवियोगविधुरा भतुः स्मरन्ती यदि प्राणानन्छति कस्य 
तः छदं महत्सनायते पातकम् | यावन्नो छृतमध्वगेन हृदये तावत्तरोृभनि मोद्रष्टं परप 
टया तव तवेत्युचचेवचोऽनकराः ॥ १४३ ॥ उन्मीलन्मधुगन्धट्ुन्यमधुपव्याभूतनूताङ्कर- 
त्र इत्काकिटकाकटीकलकटेसद्रीणकणेज्वराः । नीयन्ते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानाव 
धानक्षणप्रात्तप्राणप्तमासमागमरमोटामेरमी वासराः ॥ १४४ ॥ अध्वन्येमकरन्ददीकर- 
मुरामत्तक्णत्कोकरिटे मार्गे मागनिरोधिनी परिहता राङ्कऽदामारङ्कया । पान्थस्रीवधभपातक्रा- 
द्पनतं चण्डाटचिं मधारेपा 'सिद्धिणिक्रेव पटपदपयी माङ्रिणी संहतिः ॥ १४९ ॥ 
सव्याभेः करता क्षतस्य सुषिरं दष्टस्य टारा्ुतिः किचिन्नेतदिहास्ति तत्कथमपौ पान्थ 
रतपस्वी परतः । आ ज्ञातं मधृटम्परमेधुकरेरारव्यकोवाहते नून साहसिक्रेन नृतमुकूटे 
टिः समारोपिता ॥ १४६ ॥ एतम्मिन्दक्षिणाश्नानिटचनितटताटीनमत्ताटिमारपक्च- 
सलोभावधृतच्युतवहटरजेद्यदिष्ये वपने । प्रेमखेदाद्रवाहृश्रभवटयटमत््रौदमीमनि- 
नीनां मन्दः कण्ठग्रहोऽपि ग्टपयति द्यं कि पृनविप्रयोगः ॥ १४५७ ॥ 

~~~ 

परीप्मवणनम् । 
रने पृषम्रप्ममापाय मही मर स॒द्यः संश्रयन्ते स्म भृङ्गाः । मूद्धसतत्रारम्मि हर्षण 

गानं गाने रद्य ठेभिरे योगिनोऽपि ॥ १ ॥ अ्यृद्धपद्विसरटम्ययुना मनेन कतत्रेण 

शारदपुधांशुससेरुदेण । पीयूपपोपपुमगेन च मापितेन तवं नेत्रसीदसि मृगाक्षि कृतो 

निदाघः ॥ २॥ 
गरीप्मसमयसभावास्यानम् ॥ प्रतिगतमथिननानां विच्छिन्नाशं समृहमवलीक्य । 

म्फ़टितमपयसस्तापादिव दृदयमदटं तडागम्य ॥ ६ ॥ सूभगमदिद्वगादहाः पाटलप्रमग- 

मृरमिवनवाताः । प्रच्छायमुटमनिद्रा दिवसाः -परिणामरमणीयाः ॥ ४ ॥ दशे दर 

दिमकरङ्काम्तेनोमहेदिनकरमिलछ । धावं धावं प्रहरति राज्ञां धारागहं रारणमवापु 

॥ ९ ॥ संनातपत्रत्रकराचितानि समुद्रहनित स्फुटपाटटत्म् । विकखराण्यककराभमशा- 

दिनानि पद्मानि च वृद्धिमीर्युः ॥ ९ ॥ म्रचण्डमानुः रटणायचन्द्रमाः सदत्रिाहत- 

वारिसंचयः । दिनान्तरम्योऽम्युपदान्तमन्मधो निदाघ्काटः समुपागतः प्रिथ ॥ ७ ॥ 

प्रध्यमचचेमगनं निदात्रे कोपाकटस्येव मुखं दरपम्य । हरः शयानम्य मृणाचबुद्धया क- 

पनित पच्छं करिणः करेण ॥ ८ ॥ प्रायश्चरिता वसूधामदपा हात (वश्रम्य ततस्त 
„.--------------~---"न-~------~----~-

-~--- ~~ -~-------+~---~-------------~-------
- 

---- -~----~“~ 

१ चण्टाटव्की. २ हिमान्येव कुरहा म्रगाः. ३ धात्रा धावित्वा. ४ समाः, ५ व्रक्षविरोपा 

पक्षे) पाटटलणीनि, £ मामुगणि; (पक्ष) विक्रामरालानि, ५ आ ८ हेमन्ते उन्यथः, ९ वसन्ते इत्यथ 



५४६ स॒भापितरत्नभाण्डागारम् । भर ०६ 

रूणाम् । पौटि गते संमति तिममानेौ शैलं शनेरन्तरपामयापरीत् । ९ ॥ रकित 
तनरुहतल्यतां दधति यत्र रिरीषरजो सुनः । उपययौ विदधन्न मिकाः गुचिरम्। 

चिरसोरमपपरः ॥ १० ॥ राटतकामटपाटद्करृ्मट निनवधश्वपित नाव् यायिनि । मरुति 

वाति विलासिमिरन्मदम्रमदटो मदरोल्यमपाददरे ॥ ११ ॥ निदापरं दयितारानन तष 

णस्नपनवारितपारमतास्तनाः । सरसचन्दनरणुग्नक्षणं विचक्र ब करण व्र्िनः 
॥ १२ ॥ कथमिव तव स॑मति्वित्री सममृनुमिमनिनावधीरितम्य | टी विर्ितमरि- 

काविकापः म्मयत ह्व स्ममपरं निदाघकाटः ॥ १६ ॥ वटवःपि वटं मियात्रिरोषि 

परभवति नेव विपक्षनिर्जयाय । मृवनपरिमवी न यत्तदानी नमूनुगणः क्षणमुन्मनीचक्रार 
॥ १४ ॥ अपि रिरिरतरोपचारयोग्यं द्वितयमिदं य॒गपन्च सह्यमेव । जरटितरविदीभिः 
तिश्च काटो दयितजनेन समं च विप्रयोगः ॥ १५ ॥ तत्ता मही विरहिणामिव चित्तव 

तिस्तरप्णाध्वेु कपणेयिव व्रहधिमेति । मृयः करदहति दवचनेः खो नु या सतीव 
न विमृशति पादमृलप्र ॥ १९ ॥ छाया वियोगिवनिततर गता छां तप्तं पयः पिशुन 
मानसवद्रभव । केनाधना वत मनागवटोकनीयः क्रद्धात्तमणमखरमण्डवत्पतद्गः ॥ १७ ॥ 
रिक्तेप वारिकथया विषिनोदरेपु मध्याहनुम्मितमहातपतापतत्राः । म्कन्धान्तरोर्थितदवां 
त्रिरिषाच्छलेन मिदं भमाय तरवो नदमथेयने ॥ १८ ॥ म॒चृतविमखण्डश्चण्डर- 
मतेण्डतापात्सितनठजतटस्थो राजते राजहं: । रजतघ्रट टवायं िद्रुमाबद्टधाराविवर् 
विग्दम्बः कम्तुकण्ठि प्रतीहि ॥ १९ ॥ रजनिचरमयमेप्वादिशन्ती रनेच्छां किमपि क 
ठिनयन्ती नालिकिरीफटाम्भः । अपि परिणमयित्री रानरम्भाफटानां दिनपरिणतिभोभ्या 
वतेते ओप्मलकष्मीः ॥ २० ॥ निजां कायच्छायां श्रयति महिषः कर्दमधिया च्युतं गुजपुर 
रुधिरमिनि काकः कटयति । समृत्सपन्पः मुपिरविवरं तापविवशः सचीत्काराधृतं 
प्विराति करं कुञरपतेः ॥ २१ ॥ तदाचस्नातानां दरदयितमद्छामकटिताः घ्नो 

बिभ्राणानां मटयनरसरद्रारैवपपाम् । निदावावरिष्ठापर्टपितमभिप्रायं॑मृगदशां परिप्वज्े- 

ऽनङ्ं पुनरपि दानैरङरयति ॥ २२ ॥ नाद्रा: दाप्पाणां व्रिमकिमयेः क्रटिवल्याः 
शिरीपेरुततंमा विचकिटमयी हाररचना । गुचविणाक्चीणां मटयनरमाद्रश्च तना त्रिना 
तन्त्रं मन्त्रं रतिरमणमृत्युनयव्रिधिः ॥ २३ ॥ हरन्ति दृदयानि यच्छरवणदीतटा प्रेण 
यददति करभ्विता रिरिरवागुना वारुणी । भवन्ति न हिमोपमाः स्तनमवो गदेणीद्शो 
रुचेरुपरि संम्थितो रतिपतः प्रमादो गुरः ॥ २४ ॥ मृं बाटकवीरुधां सुरभयो जाती- 
तरूणां तचः सारश्रन्दनशासिनां क्रिसखयान्याद्राण्यशोकस्य च । दरीपी कुपुमोन्नतिः 
परिणमन्मोचश्च सोऽयं गणो ओप्मेणोप्महरः परा किट ददे दग्धाय पेषे ॥ २५॥ 
अङ्गारः खचितेव मृ्ियदपि ज्वालाकराटे करैश्तिमांशोः किरतीव तीव्रमभितो वायुः कुक्- 

१87} श) 

१ ब्रा, > जटनामर 
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नदम् । अप्यम्भास नखपचानि सरितामाशा ज्वटन्तीव च म्रीप्मेऽम्िन्नववदिदीपित- 
मदारप जगद्यतते ॥ २६ ॥ पाश्रायेमेरुमासतेलिनगतामन्पययन्नाद्रेतां दावाभिर्जजलि 
रपारगहनान्यप्यानयन्मम्मताम् । वात्यामिस्त्ृणपत्रव्रिनिकरान्धुन्तन्विहायःस्थटे प्म; 

गुध पद्तृच्छपच्वदचृटन्मत्स्यः ममम्यागतः ॥ २७ ॥ अलयच्छं मितमशुकं शुनि मधू 
मादमच्छं रनः कापृरं विताद्रचन्दनकुचदन्ाः फर द्वीटशः । धारक्रम स॒पाटटं घरि- 

वाणद्लसदम चन्द्रातपा व्रातः सास्य दरथतर तवन म्रीप्पर ऽमातेप्यद्यादे }) २८ ॥ 

माढन्ददरममदुरीपु वसतिम्ततचछेवतेनं सा ना मज्जुलता वचःमु मधरना सर्वं सुह मरसि- 
तम् । एत्तिष्ठतु दुःश्रवं मृदृ्टटां निःतरामिनस्तत्त्रे प्रोन्मीटत्कसुणो ह्िनोऽयमिति हि 
व ्रीप्ममप्णाहि नः ॥ २९. ॥ कानि स्थानानि दग्धान्यतिरायगहनाः सन्तिके वा प्रदाः 
कि वा दपं वनस्य स्थितमिति पवनाप्नङ्धविप्पएटतेनाः । चण्डञ्वाटावटीदस्फटिततन्- 

टताग्रन्थिमुक्ताष्रहापरो दावािः शुप्कन्रकषे शिखरिणि गहनेऽपिष्ठितः परयतीव ॥ ३० ॥ 
वाल मादेयमुचचेनं भवति गगनव्यापिनी नीरदानां फ्रि तं प्मान्तवानौमयिनयपि मुधा व- 
कत्रमश्रप्रवाहैः । एपा प्रोद॒ततमत्तदिपकटकपणधण्णविन्ध्योपलानां दावः संमरवृदधा मलि- 
नथति दिशां मण्डट धृमट्वा ॥ ६१ ॥ स्फीतं रीतं गतं क्र क्र रिरिरकषिरणः क्रास्ति 
हेमन्तमासः केते पानीयपृणा मटिननल्थराः काद्य व्ि्यत्रमोदः । दृत्युच नल्यमानैरिव 
मृ्रममै्रिद्तैस्येतो वातोवश्चागतोऽम्। प्रकटितविजयस्तम्मकरिनिदाघः ॥ १२ ॥ 

पध्याहः॥ एप मू्यागुवतप्रो मृगः कुतरमाध्नितः । माधुमाग्यपरिवाणो नीचं प्राप्येव 
सीदति ॥ ६६ ॥ मध्यद्ि नृनमापोऽपिं तिग्मतापोपदान्तये | दुः कमटिनीपत्रमातपत्र- 
मिवोपरि ॥ ६९४ ॥ दःपहमतापमयात्म्॑ति मध्यम्थिते दिवसनाथे । द्रायाभिव ब्राज्छन्ती 

द्यापि गता तस्तटानि ॥ ६९ ॥ रवमयृणेरमितापति मृशं शिदिद्यमानः पथि तप्तपां- 

सभिः । अव्रफणा जिद्यगतिः मन्युः फणी मयुरम्य तद निर्पीदति ॥ ६६ ॥ भ 

म्मद्विपणामनिटादनानां दत्ता निवामः खद चन्दन । टृतीव रापा्यननम्य वागुव्ये- 

दोपयच्चन्दनम द्गसंस्थम् ॥ २७ ॥ स्थ्शति तिममरु ककुमः करदरयितयव विनुहमतना- 

पया | जतनुमानपारस्रहया [म्था सत्स) विर्यादनश्रिया | < ॥ तरुणतरणि- 

तनःपररम॑तत्तदेदः प्रति जरठवङ्गः पवद पद्खटः । टरा वाददर्रा राकया 

तस्य नीरं न पिवितिनच याति ष्दियति प्राप्य तीरम् ॥ \९॥ किरति [रं 

विषवद्रीचः करानतिवामनी स्थल्कमटवदेदच्छाया जनस्य वरिचत । गनपतिमृनीदभरा- 
प्येरथ त्रसरेणमिः रिरिरमधुरामेणाः कच्छम्थलामविरारत ॥ ६० ॥ नाः पा दंहनप- 

हलमानान्तराणामुल्कामन्तः क्रिट विटं पाणपिण्डा इवामा । गाददिन्यक्िितमनतता 

मिन्नचनरपुटान्ताः कक्यन्तं विह्गासरा५ काटराणां मृखपुं ॥ ४६ ॥ बहुद्रहद्मार्त- 

मरपरदरिखण्डेरि स्फुरह्युमाणमणड्टं दातिववितानकनैस्ताप्रता । चमार वपृरात्मनः न 



९४८ मुमापितरतमाण्डागारम् । भ०६|] 

पदि वाप्ररश्रीरियं चरन्मरुमरीचिकापिचयपहछेनारति ॥ ४५ ॥ विद्ान्तोनां स्नातुं 

वनपरिवेवैभरगदटरां यदम्मः संप्रा पममदवनवाप्यास्तरमूवम् । # {२ तन्नाभीकरहरपरि 

णाहाध्वनि रसत्कर्हकारस्कारं रजयति निनादं नयति च ॥ ४९ ॥ वत्त (तदिद 

प्परपरि स्व॑ कर्णताटं दपः शप्पस्तम्बरमाच्चियच्छात रवा मवार [शरः । 

मिथ्या टेषि म्रणाटकोटिरमपादप्राङ्रं शलकरो मध्या माहपश्च वाच्छति नजच्छयाम् 

टाकर्दमम् ॥ ४४ ॥ सपत्सारिणिवारिशीतटतटे विन्यस्तपुप्पा्तर नर कतरटातिन 

गरुदल्च्छायाहताकविपि । कपृरागस्पङ्कपिच्छलनात्ङ्गम्तना) द्गति: = कन्ताक- 

ठिसैरहो स्तिमिर्ष्यंदिनं नीयते ॥ ४९ ॥ उदामदुमणिदयुतिव्यतिकरमक्रौडय कपि 

न्वाटानाटनराटनाङ्टतरीनिप्कजकोयष्टयः । मैमोप्मष्ठवमानमृयफिरणाः कृरमकारा। 

 दशामायःकमं समापयन्ति धिगमृमध्याहशुन्या दरः ॥ ४९॥ मध्याद् हरिं हुताङ्न- 

नमच; कामोऽपि वामभवं पाटीरद्रवचचितां स्तनतर्दमापाद्य निद्रायत । ण्णाः केष 

रिणोऽपि केपररसयेपान्तश्निताः ररते ऋयामङ्कगतां न मुत्ति तस्तराटा नतरादामिव 

॥ ४७ ॥ मध्य चलताटनरन्तमनिः सवौत्मना सेवत वारि स्वदमिपण शीतव्वधृवक्षा- 

जमाटम्बते । निद्रा नेत्रमुपेति पक््मयुगद्च्छायाश्िता दहिकौ पान्थानामथ पाद्योनिपतनि 

छायापि मा यान्तिति ॥ ८ ॥ कादमयाः छतमाटमुःतदटं कौय्टिकष्टीकत तीरारम- 

न्तकरिम्धिनुम्नितमुखा धावन्त्यपः पूणिकाः । दात्यृहेम्तिनिदाम्य कोटरवति स्कन्ध निनी 

य स्थितं वीसुन्नीडकपोतकृजितमनुकरन्दन््यधः कुकुराः ॥ ४९ ॥ स्व स्त्रे कमणि सेनि 

योज्य मृषो भूमीपुरान्मन्तरिणश्चक्रं निमयमारचय्य भगवान्मेप्रात्तरामोदयः | म्वाटोक- 

ल्णकादिज्ञीयमधरुनोत्वातुं विचिन्वन्निव ध्वान्तं क्रापि निटीनमम्वर्माणित्यामाग्रमारा 

हति ॥ ५० ॥ छाया संश्रयते तटं विटपिनां श्रान्तव पान्थैः सपं मदं याति मरा 

जटम्य जता म्टानेव मौनः मह् | आचामर््याहिमांदद्रीपितिरपम्तप्तव टोः समं निद्रा 

गर्भगृहं सह मविद्राति छन्तेव कान्ताजनैः ॥ ५१ ॥ उप्णादः रिरि निषीदति नशेः 

टाटार रिती निनिद्यापरिकणिकरारकृमुमान्यादारत प्टृपदराः | तप्तं वारि व्रिहाय 

तीरनदिनी कारण्डवः सेवत क्री डवरमनिवेरिपननरनुकः छानता जटं यानत ॥ ९२ ॥ 

स्वन्धान्सि्धुरयुधगण्डकपणत्यासक्तदौ नौदकान्तवन ध्रु महीसहरिरः पप्पाणि 

हिता भृशम् । लीयन्ते वलटभीकृ्ायकृहर निस्पन्दमते सगा जिटारटीटव ममता म्रगगण 

र्दायाम विश्राम्यति ॥ ५३ ॥ उत्तप्रोऽयमुरंगमः रिषितट्च्छरायां समालम्बते वैरं प्रा- 

हमिकं तिहाय च रिखी मूं तरोगच्छति । याचन्ते च जटं निकरञजमवने तृष्णातुराः 

मारिकास्तते वारिणि पङ्कनानि मपपास्यक्ा श्रयन्ते चताः ॥ ५४ | अद्ध चन्दन- 

५ द्वजान्. न् परद्रतम्. 1 गतम, ् स गर $ १४ पप्रत्रत् ६ रष्णत्रन्तः ५ द) मप: 

< श्रमरा [| | गजम टस्य 1 १ ५ टिप्रमदोः क्नु, ५ ५ ५ (64 ५ | ५ नाद्गन्ध्र, ह 4 निश्रटम्, 



[भ ०६ ग्रीप्मवणेनम् | , ५४९ 

पाण्डु पछवबरदुस्ताम्बलताप्राऽधरो धारायन्त्रनरामिपेक्रकटप पोताञने होचन । अन्तः 
पुप्पसुगन्वराद्रकवरी सवौड्द्य्राग्बरं रामाणां रमणीयतां विदधति अओप्मापराहनागमे 
|} ९५ | पान्थानां प्रमदा उ प्रतिदिनं दैन्यं ददिन्यो यरहर्यन्ते स्म रिगम्बरा उव 

नव पत्राञ्छिताः पादपाः | निःशाप्रा इव दुःपहा विरहिणां वाता ववः सर्वतः पायं 
धरामव [याधररस पायः पपुः प्राणिनः ॥ ५६ ॥ अस्वाध्यायः पिकानां मदनमखस- 
रम्मणम्याधिमाप्रो निद्राया जन्मल्य्ं क्रिमपि मधुलिहां कोऽपि दुमिक्तकाटः । 

व्रष्टयात्राल्ुकानां मलयजमरुतां पान्थकान्तादतान्तः प्राटेयोन्मटमटं समजनि समयः 

कश्चिदोत्पातिकोऽयम् ॥ ५५ ॥ पत्रच्छायामु हंमा म॒कठितिनयना दी्रिकापदनिनानां 
साघान्यलययतापाद्लमिपरिचयद्धेपिपारावतानि । विन्दत््षपानिपासः परिपरति शिखी 
भ्रानिमद्ारियन्तं स्वरुः समग्रस्वमिव दृपगणैदीप्यते सप्तपमिः ॥ ५८॥ 

जलकेटिः ॥ निजम्नियगुखघ्रान्या हर्पणानुम्बदम्बुनम् । दषटाधरा त भृङ्गेण 
मौ्कारमकरोन्प्रद् ॥ ९९. ॥ टलितमुरपा तरन्ती तरटतरङ्ञौघचाटितनितम्बा । परिप. 

रीतरतासक्ता किमस्यत सरसि या सख्या ॥ ६० ॥ एता गुरश्रोणिपयोधरलादात्मानमृष्टा- 
इमराक्रुवत्यः। गाटाङ्दैर्बाहमिरप्प वाटाः छशोत्तरं रागवद्रात्छवन्ते॥ ६ १ ॥ अमी दारीपपर- 

सवावतंपताः प्रभ्र॑रिनो वारिविहारिभीनाम् । पारिटवाः खोतमि निम्नगायाः शेवारटाटांशरल- 
यन्ति मीनान् ॥ ६२९ ॥ आमरां जलास्फाटनतत्पराणां मृक्ताफटस्पधिषु शीकर्पु । पयी 

धरोत्सर्पिषु ज्ीयमाणः संयते न च्छिदुरोऽपि दारः ॥ ९६ ॥ आवनशाभा नतनामि- 
कान्तेभङ्कयो भुवां द्न्हचराः स्तनानाम् । जातानि रूपावयवापमानान्यदरवर्तीनि विदटा- 
धिनीनाम् ॥ ९४॥ तीरम्थटीर्बाहमिरुत्कटापेः प्रस्तिरधककैरमिनन्द्रमानप् । श्रात्रपु 

संमरछति रक्तमासां मीतानगं वारिम्रदङकवाद्यम् ॥ ६९ ॥ मदष्टवस्रप्वचदानितम्धपि 

प्रकाश्चान्तसितोढतस्याः । अमी जटापरितमत्रमाग। मौनं मनन्ते रदानाक्रदापाः ॥ ६६९ ॥ 

एताः करोत्पीडितवासिपारा दपोत्सलीमिवदनेषु सिक्ताः | क्करतराग्रटकसस्प्यद्यणा 
रुणान्वारिटवान्वहन्ति ॥ ६७ ॥ उद्रन्यकदरश््युतपव्रदता विसपमुक्ताकिदपतवष्टः | 

मनोज्ञ एव प्रमदामुलानामम्भोत्िहाराकुलितोऽपि वपः ॥ ९८ ॥ उन्प्रष्टपत्राः भन 
ताटकान्ताः कण्ठेषु टया जघनं म्प्रशन्तः | मतनस्थटप्वाहतिमादधाना गता वभृनां 

पियतां जलौघाः ॥ ६९ ॥ दतोऽङ्करागस्तिलक विमरष्ट ठन्वान्तरदनरतत्रि मता| 

पप॑हितेनेति तदा नटानामदायि मध्यं न कुचद्ययन ॥ ७० ॥ [नरद्य कणतनतिव्रिभ्वम- 
णीद्हो मजगञ्रममावहन्यः । पतहुकृरं भुतवाहुमृख सम्पाप्रकम्पाकरटिताः पचः ॥५१॥ 
अथ स्फ़रन्मीनविधृतपङ्कना विपद्कतीरस्व्ितिोर्भिसंहतिः । पयाऽवगादं करटंमनादिनी 

समाजहागेव वधः सुरापगा ॥ ७२ ॥ प्रशान्तमोभिमवः राविवानिटातनिनीम्यः परिमू- 

१ वर्पो > क्ररण पूयः. 



९९० । मभाषितरतभाण्डागारम् । भ०९| 

पहन  मनजाटम्बमिवात्तर।करस्तर माटान्तरगोचरो ऽनि : ॥ ५६ ॥ गतैः 

महैः कल्हंसविक्रमं करतरमरेः पृिनं -नितविभिः । मुखैः सरोःानि च दीतटाचम 

म्रखियः साम्यगणान्निरामिरे ॥ ७४ ॥ विमित्नपयन्तगमीनपद्भयः परा विगादा म- 

विमिमरुततः । कथंचिदापः सरमन्दरीननैः पभीतिमिस्तसथमं प्रपा: ॥ ७५4 ॥ ।ज- 

गाहमात्रे रमणोभिरम्मपि प्रयत्नसवाहितपीवरोरुमिः । 1वमिद्यमाना व्रममार मारमा 

नदस्य तीरेप तरद्नमहतिः ॥ ७९ ॥ रिटातननाकमदामुरःस्थददाद्चवश्य वतप 

परैः) तदामिनीतैन विभिन्नवीचिना रुपेव मेज कटुपत्वमम्भप्रा ॥ ५५ ॥ [तनृता 

परिटोटितस्जः मराङ्गनानां ्रविट्प्रचन्दनाः । अतिप्सङ्धादटिहितागनौ मृदुः मकम्पमीयुः 

सभया दृवोर्मयः ॥ ७८ ॥ त्रिपक्षनित्तोन्मधना नमव्रणाम्तिरोहित। तिश्रममण्डनन य । 

हतम्य होपानिव करङकमम्य ताचिकत्थनीयान्दधुरन्यथा सिय: ॥ ५९ ॥ प्रियेण संग्र 

विपक्षप॑निथावपाहितां वक्षमि पीवरस्तने । स्रजं न काविद्धिनहेा न्लाविदां वसन्ति हह 

म्णिगृणा न वम्तृनि ॥ ८० ॥ अमयं न्यस्तमुपान्नरक्ततां यदव राष्ट रमणाभिर्- 

नम् } हतेऽपि तम्मिन्पटिटिन रुदतां निराम रागो नयनप् न श्रियम् ॥ <{ ॥ द्युति 
वहन्तो वनितावतंसका दनाः प्रलोमाद्धिवि वेगिभिजरेः । उपषुताम्नत्सषणक्गोचनीयतां 
च्युताधिकाराः सचिवा इवाययुः ॥ ८९ ॥ विपन्ना निरलक्तकाधरा निर घ्नाक्षीरपि 
बिभ्रतीः श्यम् । निरीक्ष्य रामा वुवुध्र नभश्रररलंतं तहपृपव मण्डन ॥ <\ ॥ 
तथा न पृतं छृतमृपणादर' प्रियानुरागण विदासिनीजनः । चथा जलार्द्र नम्वमण्टुन- 
श्रिया ददाह दृ्टौश्च विपक्षयोपितामर ॥ ८४ ॥ शुभाननाः माम्बुसुहप मीरवा विटा 
दाराश्चल्फनपा ङ्प । [नतान्तगायरा हतकु हूमप्वटं न लभर ताः परमागमूमिप || ८५ ॥ 

देदाभ्भमि व्यस्तवधूकराटत् रवं पृदङ्कध्वनिधीरमुज्यति । महम्तेनम्ताटममं ममाद 

मनौरमं व्रतखयमिव प्रवपितप् ॥ ८६ ॥ श्रिया हमह्िः फमदानि मम्पितरद्ताभ्युः 

मतिमागनैमुमः । छनानुकरच्या सूरराजयेपितां ममादमाफल्यमत्राप नाव ॥ ८७ ॥ 
परिस्फ़रन्मीनविवदितारवः मुगङ्धनास्रामविनाद्ट्एयः | -उपाययः कम्पितपागिषह्वा 
मसीजनस्यापि विदकनायताप् ॥ ८८ ॥ मदादिवाश्छिप्य अपाटतदवमि पियं मुदान 

यति स्म मानिनी । जद्त्रमनमग्साहितेमना हरन्ति रामाः छतकररपीहितैः ॥ ८९ ॥ 
तिरोदितान्तानि नितान्तमाकरुखरपां विगाहादच्छः प्रसारिभिः । ययृवधनां वदनानि त- 

ल्यतां ्िरेफनरन्दान्तरतेः सरोसुदेः ॥ ९० ॥ करौ धनाना नवपछवादती पयम्यगप 
के जातमंभ्रमा । सग्वीषुं निवाच्यमध्रा्टयदूपितं त्रियाद्स्छपमवाप मानिनी ॥ ९१ ॥ 
[नथः मदां करवारवारितिः प्रव्रदधनिःशथवासविकम्पितस्पनः । सविममाधतकररामपद्टवो 
९ 0 ॥ ९२ ॥ उदस्य धय दयितेन सादरं प्रसादितायाः करवारि- 

वारतम् । मसत ननमद्न्नयन नतधरृवः ।श्रय तपत्नीवद्नादिवाददं ॥ ९६ विहस्य 
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पापो विषते शटताम्मि प्रियेण वध्वा मदनाङ्रनेतप्ः । प्रतीव काशी पप्रा धनीटता 
वभार वीतोचयनन्ध॑मंशुकप् ॥ ९१ ॥ निरजने सानिवरिटोरितं ददावयावकं पेषयुराए- 
पह्वपू | नतश्रुवा मण्डयति स्म व्रि्रहे बलिक्रिया वानि तदास्पदम् ॥ ९१ ॥ 
निदिदाककराटचतुपा प्रयापकणछं कतयात्रवेपनुः | निमलतीनां श्वतितोदढतस्तन 
५ त तात्ता मदना न् पप्रथ ॥ ९६ ॥ प्रियेण तिक्ता चमं विपक्षतश्चकोप काचिन्न 

तृप् सान्वनः | ननम्य रूटमणयम्य चेतसः किमप्यमोऽनुनमर गशाय ॥ ९७ ॥ 
अवा नदमपरर्टाचना गाचनप्रतिशरीरटाश्छितपर् | आत्तमात्तमपि कानतमक्षितं का- 
तरा रफरदाङ्कना नहा ॥९८॥ निम्रनाभिक्रहरेप यदम्भः सावत नर्दश्च टहरीभिः। 

तद्वेः कुुस्तेः मुरनायः स्मारिताः मृरतकस्तानाय् ॥ ९९ ॥ स्तोमं पयति वर्मन - 
श्रीमाजा कुचयुगे नीयमाने । विष्धपं युगमगमद्रथाङ्चनामोसुुत्तः क इव मुवावहः 
र्पम् ॥ १०० ॥ कि तावत्परसि सरोनमतदारादाहात्विन्मखमवमासने नरण्याः | 

पराय्य क्षणमिति निश्िकाय कथ्िदिव्बोकेवेकसहवाभिनां परोक्षैः ॥ १०१ ॥ योग्यस्य 
त्रिनयनटोचनानदाचिरनिदग्यम्मरष्तनाधिराज्यलकष्याः । कान्तायाः करक्शो्यतेः प- 
योमिर्त्रन्दोरत महाभिपेकमेकः ॥ १०२ ॥ पच्छ सरमि सत्ऽवे प्मोमिर्न- 

टाक्षे सुरतमुराक्पत्रपिप्णः । सृश्रोण्या दटवपरनेन वीविहस्तन्यम्तेन द्रुतमङृताग्निन। 
पणीलप् ॥ १०३ ॥ नारीभिगुरुजघनम्थलाहतानामास्यश्रीविनितविकाप्िवागिजिानाप् | 
गोदप्वादपहरतां तदङ्गरागं संजत्ते म कट्प आद्यो जानाम् ॥ १०४ ॥ परमन 
दृथदपि काममङ्नानां द्रत्वाद्तमहमाननोपमानम् । नेदीय जितमिति ठज्यैत तापा 
मालोरे पयपि महोत्पठं ममन ॥ १०९ ॥ प्रग्रष्टः सरमममम्भपोऽवगाटक्री सामििद- 
टितययिकापिदद्धैः । आकल्यैः सरमि रिरण्मयैवधूनामौवाग्रिद्यतिदाकटेसि म्यराजि 

॥ १०६ ॥ आस्माकी यृवतिदशाममो तनोति च्छयेव श्रियमनपायिनीं करिमनिः | मल्ैष 

स्वगणपिधानप्राम्यममैः पानीयैरिति क्दिधाविरेऽ्रनानि ॥ १०५ ॥ निर्धातं प्रति 
ह्रिचन्दने जदातरैरापाण्डोग॑तपरमामयाङ्गनायाः । अदाय सनकलसाद्वयाद्म विच्य 

सहदययेव हारयष्टया ॥ १०८ ॥ अन्युनं गुणममरतम्य धारयन्ती ॑पुम्पुरिरारहा- 
वर्तमा | मेयोभिः सह मरम निपेव्यमाणा रक्तत्वं व्यधित व्रषृदशां पुरे ॥ १०९ ॥ 

स्ान्तीनां बहदमलोदविन्दरनित्र। रेजाते स्चिरटशामृरानकरम्भा । टाराणां मणि्मि- 

स्पाश्ितं पममन्तादत्सतरेगणवद पघ्रकाम्ययतव ॥ १६० ॥ आटः पातत ३4 स्वप्म- 

योऽपि खच्छानां परिहरणीयतामुपैति । करणेमयश्चयुतमसितेत्यलं वभूनां वीचीमिम्तरमन् 

यतनिरासुरापः ॥ १११ ॥ दन्तानामयरमयाक्के पदानि प्रवत्रासननुमाक्वषना नकः | 

आसिन्यः श्रियमधितोयमङ्नानां शोभायै विपदि सदाश्चिता भवन्ति ॥ {१९ ॥ कम्या- 

श्विन्मखमन धातपत्ररख्खछ व्यातन सदिलमरावटम्बिनीमिः । किन्नल्क् व्यातिकरपित्रग- 
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नतरामिश्ित्रश्रीरटमलकाग्रषछरीमिः ॥ ११३ ॥ अविरलमिदमम्भ । चिच्छयोच्छाकयन्या 
विकचकमटशशोमोत्तानहस्तद्ययेन । परिकलित द्वाः कामव्राणातथिभ्यः साटामेव 

वितीण बाख्ीटासषेम्यः ॥ ११४ ॥ जटावलालतवच्रन्यक्ताननत्ाततितामि परिगततःभ्- 

मिस्नानमात्रोत्थितामिः । कनकरुचिरकम्भश्रीमदामागत् स्तनविनि तहस्तखस्तिकामिव- 

धूमिः ॥ ११९ ॥ तम्याः करिकुम्मसेनिभकुचमाग्मारष् टृ गभगनन्द्रमक्तिकि 

सरभ्रणीमनोहागिणि । द्रद्वि्य तरङ्ग एप पतितो वेगादिकीनः कथं कौ वान्योऽपि 
विदीयते न सरमः सीमन्तिनीमंगमे ॥ ११६ ॥ 

प्रपापारिका ॥ यथोध्वोक्षः पिवलयम्ब पथिको विरटाङ्टिः । तथा प्रपापाटिकापि 
धारां वितनुते तनुप् ॥ ११७ ॥ अङ्गल्यग्रनिरोधतम्तनुतरां धारामियं कुवती केकया नि. 
तरां पयोनिपृणिक्रा दातुं प्रपापालिका । वििष्टङ्गटिना करेण दक्चनापीडं शनैः पान्थ हे 
निस्पन्दोध्वविदो चनम्वमपि हा जानापि पातुं पयः ॥ ११८ ॥ द्रद्धिव छृतोऽअछिनं त 
पुनः पानीयपानोचितो रूपायेकनकौतुकातमनलितो मथा न शान्त्या तरपः । रोमाञ्ञोऽपि 
निरन्तरं प्रकटितः प्रीत्या न रोत्यादपामक्षण्णा विधिरम्वगेन विहिता वीक्ष्य प्रपापाटिकाम् 
॥ ११९. ॥ गन्तु मत्वरमीहमे यदि पनव्यालोल्वेणीटतां द्रष्टु वा स्वकुटुम्बिनीमनदिनं कान्ती 
समृण्ठसे । तततृप्यन्तपि मुग्धमन्थरवटचचेत्रान्तरुद्धाध्वगामेतां दृरत एव ह परिहर भरातः 

भपापाचिकाम् | १२० ॥ मध्यदऽतिखरे निदाघप्रमये तापोऽध्वनौ वतते शीते कुर्ते 
विचित्रविरपै भो पान्थ विश्रम्यताम् । एकाकी च भवानहं च तरणी शुन्या प्रपा वकत 
लजेऽदं ब्रुवती स्वयं च चतुरो जानापि काटोचितप् ॥ १२१॥ कम्ययं तरुणि अपा 
पथिकं नः करि पीयतेऽस्यां पयो धेनृनामथ माहिपं पथिक रे वारः कथं मद्भटः । सोमो वाथ 
रनश्वरञपरतामद् तत्तञ्वर् रयत मा माः पान्थ विदापरमृन्दर सते यद्रोचते तिब १२२॥ 
मध्याहं गमय त्यज श्रमनटं स्थित्वा परयः पीयतां मा शन्येति वरिमश्च पान्थ विवर 
दातिः त्रपामण्डपः | तामव स्मर वरम्मरस्मररत्रम्तां निजमरयमी त्वचित्तं त॒ न रअरयनि 
पथिक प्रायः प्रपापाटिकाः ॥ १२६ ॥ 

ग्ीप्मवायतः ॥ भा्मातोद्धतदाववद्िमृषदः कीर्णोप्णरेणत्राः संतप्ताश्वगमक्ततेदवि 
म्वाातणसवाद्नः । व्रप्णाताजगरायताम्यकुहरक्षिमपरवरोत्कटा भभङ्गैरिव तर्जयनि 

पवना द्ग्वस्धटीक नः ॥ १२४ ॥ कारञ कु्यन्तो निजनरटरवव्यभितावीरकोशानुतपा- 
कान्ृप्णलाना पएनृमूपरगताञ्डिखकरान्पारयन्तः । सिह्ठीकाम्रलछरीणां बधथिरितककमं अकतं 
स ्षपन्तः [सज्रानाश्वत्थपत्रतरकरञणङ्नणाराविणो वानि वाताः ॥ १२९ ॥ व्योमग्याहो- 
पृक्तमफलयवल्गदद्रन्दुदाहगमानम्भादान्मत्परयित्वा दहि दिशि भवने भीतिमद्रावयन्तः। 

~ = ~ 

1 नमाम. र प्ानीयराणिका ३ तट; (क्ष) क्षम्. ८ जटानि; (पे) सोमादिवास 
५ उद्कम; (पक्ष) प्रीमपम, 
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एते रमृगाक्षीगतदलितमदक्षोमपरम्भरूसा वाताः पातालकुक्षिस्थितमपि सलिलं ततक्ष- णाद्रक्षयन्ि ॥ १२६ ॥ 

्रप्मपथिकाः ॥ सवाशारुमि दग्धवीरुधि सदा प्ारङगवदकरुभि ्षमक्ष्मारुहि मन्दमुन्मधुलिहि लच्छन्दकृन्द दहि । शुप्यच्छोतसि तपतभूमिरनप्ति ज्वालायमानार्भि 
मरप्मे मापि तताकेतेनपि कथं पान्थ व्रनज्जीवसि ॥ १२७ । । वाताकीणेविश्ीरणवीरण- 
गृणश्रेणीकषणत्कारिणि ्रीप्ने सोप्मणि चण्डमू्करिरणमरक्राध्यमानाम्भसि । चित्तारोपित- 
कामिनीमुखशरिज्योत्त्ाह्तछान्तयो मध्यद्वेऽपि सुं प्रयानि पथिकाः सं देशमृत्क- 
ण्ठिताः ॥ १२८ ॥ ग्रीपोप्मडोषशुप्यत्पयतसि बकमयोद्धान्तपादीनमानि पायः पङ्केकमा्र 
गतवति परसि खल्पतोये लटि । रत्वा क्तवा जलार््रकतमुरपि जरत्या पपायां 
तोयं जनग्ध्वापि पान्थः पथि वहति हहाहेति कर्मनपिपापुः ॥ १२९ ॥ घ्राम्यदवी- 
त्कारचक्रभ्रमभरितवदीयन्त्रचक्रममुक्तखोतःपृ्णप्रणाटीपयप्तरणिरिरामारिपात्कारि वारि । 
कोपं पान्थाः मकामं रितमणिपृसराकारविस्फारधारं विक्िप्तषण्णमुक्ताकणनिकरनिमा- 
सारपातं पिवन्ति ॥ १२३० ॥ 

वषोवणेनम् । 
चद्रलाकादरानाभिरामः परिखवद्वारिमदाम्डधारः । आहन्यमानस्तदिदङकशेन स्मरस्य 

दध्वान घनद्धिषेन््रः ॥ १ ॥ या कामिनी सा यदि मानिनी म्यत्स्मरस्य रान्नो हयपरा- 
भिनी स्यात् । दृतीव दण्डैः किमु ताञ्यतेऽपौ कादम्बिनी कामनरपम्य वा ॥२॥ 
चन्दरविम्बरविनिम्बतारकामण्डलानि घ्रनमेषडम्बरैः । भक्षितानि जल्दोद्रेषु तद्रोदनभ्वनि- 
रिवेष गजितम् ॥ ३॥ निद्रितस्य बत शम्बरद्धिषो नागराय किमु वारिवाहकः । उर्भितं दधद - 
तीव गजितं संम्रमन्नमसि संम्रमाद्ययो ॥ ४ ॥ 

वषांसमयस्वभावाख्यानम् ॥ रीतटादिव संत्रस्तं प्रावरपेण्यान्नमस्वनः। नभो बभार नी- 

रन्धं जीमृतकुटकम्बलम् ॥ ९ ॥ स्फुरन्तः पिङ्लामासो धरण्यामिन्दरगोपकाः | सरक्तवान्तपान्ध- 
स्रीजीवा इव चकारे ॥ ६ ॥ पतल्यविरतं वारि यन्ति च कलापिनः । अद्य कान्तः कृतान्तो 
वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ७ ॥ उत्कण्ठयति मेघानां माला वर्गं कंटापिनामू । यनां चोत्कण्ठ- 
यत्यद्य मानसं मकरध्वजः ॥ ८ ॥ अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं निलदुःपापम् । प्रावृषि पुरेन््र- 

चापं विभाव्यते युवतिचित्तमिव ॥ ९ ॥ नन्दयति कस्य न मनः सत्रैवनधृटिभृपतरच्छरामेः 
आक्रम्य पुत्रकैरिव मिनीकृतमम्बरं जलदैः ॥ १० ॥ आयाताः रवि वष वर्पादपि यापु 
वासरो दीर्धः | दिशि दिशि नीरतरङ्गो नीरतरङ्गो ममापि हृदयेशः ॥ ११॥ गर्भति 
वारिदपट्टे वर्षति नयनारविन्दमबलायाः । भुनवद्धिमूलपेके विरहटता पदछवं सृते ॥ १२ ॥ 

अतिश्षयितकदम्बा मोदकदम्बानिरो वहति । वियदम्बुदमेदुरितं म दुरितं पश्य नागतो 

त उ कण्नो यस्य तादशं कोति. २ मगरगणामू्. ३ वतमुर्तरागः, 
$ 
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दयितः ॥ १३ ॥ शमयति जलधरधारा चातकयूना तृष चिरोपनताय् । क्षपयति च व- 

्ररोचननट्धारा कामिनां प्रवासरुचिम् ॥ ९४ ॥ आल निविरोपं विरहिवधूनां मृदूनि 

मांसानि | करकामिपेण मन्ये निष्ठीवति नीरदोऽस्थीनि ॥ १९ ॥ कपा ति नवेयावनश्री- 

राश्चावधः प्रौदपयोधराम्न् । पप्णोदमोऽजायत मारताना ममनुरस्णरयतमःस्ताटन्यः ॥ १६ ॥ 

वप्मन्तविष्छेषमपारयन्तया भवो नदावर्मरतापशान्य । आङ्षावयस्याभम्दाद्रयन्ते प्याद्- 

नीटोत्पटपदछवानि ॥ १७ ॥ घनोदयमं गाटतमऽन्धक्रर् त कोऽपि निर्णतुमहः राशा । 

सणान्महः कित् करेण नाभीप्ररोनमाभीरकुटाधिनाथः ॥ ५८ ॥ कमन ऋष् प्रहिता 

जवेन प्रात्र चचार त्रिजगद्धिजतुम् । कि चन्दरविम्ब दधि भक्षयन्तो मवरस्मिन्ता हरत 

माय ॥ १९ ॥ निरीक्ष्य विदयन्नयनेः पयोदो मुखं निदायामाभसारकायाः । धारानिपाति 

सह वि न॒वान्तश्च्रोऽयमिल्य्ततरं ररास ॥ २० ॥ मजलजटधर् नमो विरेने विहरति 

मियाय सनिम्तटिहतानाम् । व्यवहितरतिविग्ररैवितेने नरगुरुमिः स्तनितैद्धिगन्तरषु ॥ \१॥ 

परिपुरपतिमनुधाम म्यः ममुपदधन्मुकटानि माटतीनाप् । विरलमपनहार् व्दरविन्दुः मरन- 

मतामवनेरपां निपातः ॥ २२ ॥ प्रतिदिहामभिगच्छतामिम्रष्टः कङुमविकाममुगन्यिनानिरेन । 

नव हव विबभौ म चित्तजन्मा गतधतिरागुितश्च जीवहोकः ॥ २३ ॥ उ्यथितमपि भृशं मनौ 

हरन्ती परिणतजम्बरफटोपभागदृ्टा । परभृतयुवतिः स्वनं त्ितने नवनवयानितकण्टरागरम्य् 
॥ २४ ॥ अभिभवति मनः कदम्बवायौ मदमधुरे च रिखण्डिनां निनादे । जन इव न शतैश्र- 

चाट निष्णनहि महतां मकरः ममापिभद्कः ॥ २५ ॥ एतवरिमवटयावलिवेहन्ती कमुदवनैकद् 
कृटमात्तवाणा । इरदमलतट सरोजपाणो वनममयेन वधूरिवारलम्ब ॥ ९२६ ॥ समद- 

शितिरुतानि हंमनादेः कुमुदवनानि कदम्बपुप्यवृष्टया । श्रियमनिदयिनीं समत्य जममु- 

गुणमहतां महते गुणाय यागः ॥ २७ ॥ मरजममपहाय केतकीनां प्रपवमुपान्तिकनीप 
रेणकीण॑म् । प्रियमधरुरमनानि पटृपदादटी मलिनयति स्म विनील्वन्धनानि ॥ २८॥ 

मुकुखितमतिदा्य बन्धरुजवि शतनयवन्दुपुं राद्टस्थपु । अविरद्वपृपः मुरेनद्रगोपा 

विकचपद्याराचयश्चियं समीयुः ॥ २९ ॥ रटतु जलधरः पतन्तु धाराः स्फुरतु तडिन्मस्तो- 

ऽपि वान्तु शीताः । इयमुरमि महोपधीव कान्ता निषिटमयप्रतियातिनी स्थिता मे ॥६०॥ 
स्फुरदधीरतटिन्नयना मुहुः प्नियमिवागनितोरुपयोधरा । जटधरावटिरम्रतिपाटितस्वसमया- 
समयाजगतीधरम् ॥ ३१ ॥ गजकदम्बकमेचकमृच्चकेनेभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । 
अभिमसार न वहममङ्खना न नकम च कमेकरमं रहः ॥ २२ ॥ अनुययौ विविधोप- 
खकुण्डलदयुतिवितानकसंवलितांशुकम् । तधनुवटयस्य पयोमुचः शमलिमा वलिमानमुषो 
वपुः ॥ ६६३ ॥ द्रुतसमीरचलेः क्षणलक्षितत्यवहिता विटपि मन्नरी । नवतमाटमिभस्य 

4 मेधः (पक्षे) निगता रदा दन्ता यस्य. दन्तानामभावादस्थिचत्रणाममधः सेंम्यजतीति भावः, २ भग- 
व्पानानः, ३ आनैःर्दनं कऋनानं 
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नभस्तरारचिररोचिररोचत वारिदैः ॥ ३४ ॥ पट्टमम्बुमचां पथिकराङ्ना मपदि जीवितप्- 
शशरमरत्वत। । सनयनाम्बुपमलीजनपश्रमाहिधुरवन्भुरवन्भुरमेक्षत ॥ ३५ ॥ प्रवपतः सुतरामु- 

द? ग्पयाद्वदट्कन्दछकम्पनलाषितः । नमयति म्म वनानि मनखिनीजनमनोनमनो 
अनमात ६६ ॥ नल्दपङ्किरनतयदुन्मद् कट्विटापि कलापिकदम्बकम् । रृतस- 
माननमदेलमण्डलध्वनिनया निजया सखनपरंपदा ॥ ६७ ॥ नवकदम्बरजोरुणिताम्बरेरधि- 

परधन रिषीन्धपुगन्धिमिः । मनसि रागवतामनुरागिता नवनवा वनवायुभिरादधे ॥ २८ ॥ 
दमिततापमपोटमहीरनः प्रथमबिन्दुमिरम्बुमुचोऽम्भपाम् । प्रविरछेरचाङ्गनमङ्गनाजन- 
सुग न सुगन्धि न चक्रेर् ॥ ३९ ॥ दहिरददन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृद्खमृगच्छवि केत- 
कमू । घनघनोधवि्रह्टनया दिवः ठशरशिखं शरिखण्डमिव च्युतम् ॥ ४० ॥ दटित- 
मोक्तिकचृणविपाण्डवः स्फुरितनिञ्चरसीकरचारवः । कुटजपृप्पपरागकणाः स्फ़टं विदधिरे 
दधिरेणुविडम्बनाम् ॥ ४१ ॥ नवपयःकणकोमल्मालतीकरुपुममंततिमंततसङ्गिमिः । मरच- 
दिताडुनिभेः परिपाण्डिमा शुभरनोमरनोऽटिमिराददे ॥ ४२ ॥ निनरनः पटवासमिवाि- 
रदुतपरोपमवारिमुचां दिशाम् । मियवियुक्तवभूननचेतप्रामनवनी नवनीपवनावटिः ॥ ४६॥ 
म्रणयकोप्तोऽपि पराब्यृखाः सपदि वारिषरारवमीरवः । प्रणयिनः परिरव्पृमधाङ्गना 
ववहिरे वलिरिचितमध्यमाः ॥ ४४ ॥ विगतरागगुणोऽपि जनो न कश्चछति वाति पय- 
दनमख्ति । अभिहितेऽदिमिरेवमिवोचकैरनदरते नते नवपछछैः ॥ ४५ ॥ प्रीदमौक्ति- 
करुचः पयोमुचां बिन्दवः कुट नपुप्पवन्धवः । विद्युतां नभमि नाल्वमण्ट्टे कुवते म्म 
कुमुमाजटिश्रियम् ॥ ४६ ॥ महीमण्डीमण्डपीमृतपाथोधरारव्हषामु वपम मयः । 
कदम्बे मरमूनं प्रसून मरन्दो मरन्द मिचिन्दो मिचिन्द मदोऽमृत् ॥ ४७ ॥ उभिद्रक- 
न्दल्दटान्तरटम्यमानगुजन्मदान्धमथुपे ्रनमेवकाट । सखपरेऽपि यः प्रवरमति प्रविहाय 
कान्तां तस्मे विषाणरहिताय नमो व्रृषाय ॥ ४८ ॥ पनममयमहीमृत्पत्तनम्याम्बरम्य 
त्रिभुवनपतिचापं गोपुरलं प्रपेदे । अपि विरसवचोभिः प्राप्तपङ्कामिपेकाः कवय टव 
भेकाः खेदयन्ति स्म लोकान् ॥ ४९ ॥ वनतरत्नवरन्दच्छादिते व्योन्नि टके सवितुरथ 
हिमांशोः संकथेव व्यरंसीत् । रजनिदिवसमेदं मन्दवाताः शमः कृमुदकमरगन्धानाह- 
रन्तः क्रमेण ॥ ९० | वनतरयनवृन्दच्छादिते व्योभ्नि लाके सतितुरथ हिमाः सक्रथव 

व्यरंसीत् । विरहमनभवरन्ती संगमं चापि मत्रा रजनिदिवममदं चक्रवाका दादामि ॥ +{॥ 

अथ नभसि निधय व्याप्तदिकचक्रवाटं मनटनच्दनादं प्राप्टपप्रकपः । विर्ितवि- 
पटवह डम्बरो नीटकण्टा मदम्रदकटकण्डा नाल्यमङ्गचकरार । ॥- 5 ^: || आभनवयवप- 

श्रीश्राखिनि क्ष्मातटेऽस्मिन्नतिङ्यपरथागं भेजिरे जिप्णुगापाः । कुवरयरयनाय मुग्धमू 

गधेक्षणाया मणय इव विमुक्ताः कामकरेरिप्रप्ङ्ात् ॥ 4६ ॥ मठिनहुतमुगूमदयमिरिशो 
मिना परनेरविरलनणद्यामा भूमिनवां तकनदः | पुरतमुभमो ननं काः म एप समागतो 
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मरणदारणा यसैते भवन्ति वियोगिनः ॥ ५४॥ क्षपां कामी प्रमभमपश्याम्बु मरितां 
माप्य कृतत्ां तरुगहनमुच्छोप्य सकलम् । क संम्युप्णाशुगत उति तदन्वेषणपरा- 

सतदिद्धीपारोका दिशि दरि चरन्तीव जलदाः ॥ ९९ ॥ मेपराटोपैः स्तनितमुभगं वीक्ष्य खं हम्ति- 

दनैः कचा मित्तीनुपरिस्दनं चामेैम्छादयिता । कर्ता मृगमदरमेभूमिमान्येऽप्यशते 
सेहे चमेण्युरपि द्यिताबाहुरूढः पुटिन्दः ॥ ९६ ॥ उपेति धनमण्डर्ट नदति नील्क्रण्ण- 

ववी तटिष्टप्ति सर्मैतो वहति केतकीमारुतः । इतोऽपि यदि नागतः प्रियतमो नु 

नयेऽधुना दधाति मकरध्वजसुटितशिक्ञिनीकं धनुः ॥ ५७ ॥ दिशां हाराकाराः शमित- 

दामभाराः शमवतामसूचीसंचाराः छतमदविकाराश्च शिखिनाप् । हना्वन्यापारास्तुहिन- 
कणसारा विरहिणीमनःकीणीङ्गाराः किरति जट्धारा ज्रः ॥ ५८ ॥ दवे 

वर्ैल्ङानपवनन्याएटता वठिहेतोर्गेहद्वेहं फलकनिचितैः सेतुभिः पङ्कभमीताः । नीधर- 
भरान्तानविरलनटान्पाणिमिस्ता यिता शुष॑च्छत्रस्थगितरिरमो योषितः संचरन्ति ॥ ९९ ॥ 
आक्यं स्मरयौवराज्यपटहं जीमूतधीरध्वनि यृलत्केकिकुदटरम्बकस्य दधतं मन्दां मृदङ्कक्रियाम् । 
उन्मीटन्नवनीटकन्दख्दरम्याजेन रोमाञ्चिता हर्षेणेव समुत्थिता वसुमतीं दमे रि्ीन्ध- 
ध्वजान् ॥ ९० ॥ वजेण त्रिजगत्पतेबेलरिपोरच्छिन्नपक्षाः पुरा ये भीता निममञ्नुरन्धि- 
जठरे ताह्यनपक्षानिरीन् । आश्वास्य व्रणदुःखनां शमयितं तेषामुद गरन्यथामृत्तस्युनल्द- 
च्छलेन जल्पेरर््ऽम्भपः पवेताः ॥ ६१ ॥ मन्दं मृद्रितपांशवः परिपतञ्छंकारिसिन््ा- 
मरुटेगध्वस्तकु रीरकाग्ननिपतच्छद्रेषु टत्ान्तराः । कमेन्यगरकुटृम्बिनीकुचतःखेदच्छिदिः 
म्रावृषः प्रारम्भे निपतन्ति कन्दल्दलो्ासराः पयोचिन्दवः ॥ ६२ ॥ किचिन्मुद्रितपांशवः 

शिखिकुठेरत्कण्ठमालोकिता जीर्णावामरुददरिद्रमृहिणीश्वासानिलेनमेराः । एते ते नि- 
पतन्ति नृतनघनम्ावरृडमरारम्मिणो विच्छयीरृतविप्रयुक्तवनितावकतरेन्दवो बिन्दवः 
॥ ६६ ॥ काटे नीटबलाहके सतडिति प्रीतिप्रदे बरहिणामाश्चय कथयामि वः शृणुत मो 
यदत्तमस्मद्रे । सोभाग्यन्ययशङ्कयैकशयने कान्ताम्नियाम्यामहो मानिभ्यां वन रात्रिम 
सकटां चीर्णं प्रवापित्रतम् ॥ ६४१ ॥ उक्कुानुनसजवासितवहत्परम्यश्ज्खानिरने द्र 
लत्स्वसितिन्द्रनीटशकरल्लिन्धाम्बुदश्रेणयः । धाराधिक्तवपरंधगमुरभयः प्राप्तास्त एवानुरना 
धमोम्भोविगमागमस्यतिकरश्रीवाहिनो वाप्रराः ॥ ६९ ॥ आच्छन्ने क्षितितेनपी मनपिन- 
त्यापारमेयं मनः खात्मा च हयमेतदम्ति दरमं द्रव्यं परेषां तमः । कालाकाशदिशां 

निरस्तमधुना नामापि वर्षागमे द्रव्यं वारि गुणश्च वारिदरवः कर्मापि वारिक्रिया ॥ ६६ ॥ 
आप्तरिण न हम्य॑तः म्ियतमेयीतुं बहिः शक्यते शीतोत्कम्पनिमित्तमायतददा गां 
ममालिद्गयते । नेः शीकरशीतरश्च मरुतो रयन्तसेदच्छिदो धन्यानां वत दुद्धं सुदि- 
नतां याति प्रियामंगमे ॥ ६७ ॥ उद्योगः क्षयमेति हन्त घहमा जाड्यं समुज्जृम्भते 

| १ एनिम् २ ङा न्या ३ । द्द रीपम्नम्धारोकरः पका शम्तै 
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मित्रस्यापि च दरोनं भवति नो किंवान्यदाचक्षहे । यघठोकरटहणीयत गतममूत्तनीवनं 
यता माप्तं ७ येन दुनोति तन्मम मनो ' र्दववहुर्दिनम् ॥ ६८ ॥ प्त्रोद्रतकन्दरा 
मता वृद्धिजहानां परा जातं निष्कमटं जगत्सुमरिनेरुन्धा घनैरुन्नतिः । सर्पनि 
भतिमन्दिरं दिरसनाः संलक्तमारगो जनो वर्षाणां च करटेश्च संति नययेकैव राज्यस्थितिः 
॥ ६९ ॥ नेतटारिदगितं रतिपतिमस्थानटक्षारवो नेते वारिधराः खवन्मदनटास्ततिप- 
नराः मोदधुराः । नैषा विदयुदियं विभाति रुचिरा तचन्द्रहामप्रभा मन्ये मानिनि मानदु्म- 

मधुना जेतुं किमायालयपौ ॥ ७० ॥ टषट्म्बरमम्बररे घनकतं सोदामिनीनर्तकीदरलारम्भ- 
मदङ्गमङ्गलरवे श्रू्ा च तद्रजितम् । पृष्प्यत्पप्पमरानताङ्गणतरुस्कन्धावस्दायपतकाणाक- 
णेनोत््वमियतमं पान्था ययु्मनिरम् ॥ ७१ ॥ सदन्येव निरन्तरं निवसतिर्भत्रायना- 
रोकनं पन्ाः पङ्कपमाकुलः कटुपता वारां सदा दुर्दिनम् । एवं यद्यपि दूषणानि तदपि 
खभूननोह्छाप्कत्सस्योतपत्िनिमित्ततौकगुणतः परावर मेदे यशः ॥ ७२ ॥ 

दोखाकेटिः ॥ सोकर्यमिन्दीवरलोचनानां दोलाप्त ोखामन यदृछटाम । यदि मसादा- 
छभते कविं जानाति तदहणेयितुं मनोभूः ॥ ७३ ॥ मायं पादौ विहितप्थितीनां दोप 
'टोटांशुकपहवानाम् । मनोरथानामपि यन्न गम्यं तदृषटमापुः मदृशं युवानः ॥ ५४ ॥ 
उश्नम्य दूरं मुहुरानमन्यः कान्ताः छथीमृतनितम्बविम्बाः । दोलाविह्यपेन जितश्रमरास- 
कष॑मापुः पुरुषायितेषु ॥ ७९ ॥ दशा विदधिरे दिशः कमलराजिनीरानिताः ठता हपि- 
तरोचिषा हरति चन्द्रकाच्रष्टयः । अकारि हरिणीदशः प्रवलदण्डकपरस्फुरद्रपुविपुटरो विषा 
वियति विद्युतां विभ्रमः ॥ ७६ ॥ प्रलयासन्नमखी कराम्बुनयुगमेद्धोटिता पेद्धिकामार्दये- 

यमुदस्तहारटतिकाग्याविद्धतुङ्गस्तनी । दट्टाट्टमुखा गतागतवश्चादालोटमानांशुका तन्वङ्गी 
गगने करोति पुरतः शातहदं विभ्रमम् ॥ ५७ ॥ 

वषांवायवः ॥ एते ते दुरतिक्रमक्रममिददरमोमिममच्छिदः कादम्बेन रनोभरेण ककुभो रुन्ध- 
नि स्नञ्जरानिटाः। गादारम्भनिगृढनीरदघदमसषष्नीदटीभवद्ययोमक्रोडकराहपतुकपयोषेणी कण- 
ग्राहिणः ॥७८॥ धाराधौतं पुनानाः शरधरधवहं केसरं केतकीनां केटामे किनरीणां चरदर- 
कटतालास्यीटां दधानाः । आमं मानिनीनां मनपि विनिहितं मानमुनमृखयन्त। वान्यते वा- 

रिवाहम्यतिकररिशिराः पटषण्याः समीराः ॥ ५९. ॥ गोकण गाहमानाः पएशृतरण्पतम्ाहि 
णः होवरोघानाकर्षन्तो दिगन्तानपि च विदधतः कन्दरीपुप्रनारान् । एते धावन्ति वाधर॑श्रवम- 

मुरषनर्धारयन्तः समन्तादावृष्वन्तोऽगरवीर्थी वनमिव राबरभ्ान्तिमाजोऽम्बुवाहाः ॥ ८० ॥ 
वर्षापथिकाः ॥ उपरि पयोधरमाला दूरे दयिता किमेतदापतितम् । हिमवति 

दिव्यौषधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि ॥ ८१ ॥ उपरि प्नं वरनपरटं तिय॑गिरयोऽपि 
नर्पितमयृराः । कितिरपि कन्दरधवद्य दृष्टि पथिकः कर पातयतु ॥ ८२॥ करि 

गतेन यरि सा न जीवति प्राणिति मियनता तयापि किप् । टत्युरीक्य नवमेन 
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मादिकां न प्रयाति पथिकः खमन्दिरम् ॥ ८६ ॥ शिखिनि कूजति गति 

तोये स्फटति जातिरताक्गुुमाकरे । अहह पान्थ न जीवति त्रिधा नभसि मापि 

न यामि ग्रहं यदि ॥ ८४ ॥ रसति तरुणीतरेशर्यामे पयोधि निभर् स्फुटति 

चपट वार॑वारं क्षणद्यति त्रेनति । उपगरजनं मन्ये देन्यात्पराख्युखप्रुतया निमृतनिभृनं 

मन्दोच्छापरं तया बत रुद्यते ॥ ८९ ॥ निशीये लीनानां अदिति तडिनां व्य विषयं 

घनानामामोगं रपिकपथिकरेनेन्मुखदशञा । न गीतं मोत्कण्ठं नच रु्दितमृत्कण्ठतरट 

न मुक्ता निः्वाप्राः स्फरदनमतं कि तु हदयम् ॥ ८९ ॥ यथा रनर व्यन्नश्रटनदरभूम 

स्थगयति सलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटमणयः । यथा विदुञञ्वारोछपितपरि 

पिद्गाश्च ककमस्तथा मन्ये टयः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः ॥ ८७ ॥ बहौ रांति कका 

रटन्ति तडितो म्राम्यन्तिव्याकृढा विक्रोशन्ति पना घना च वविटपत्यु्चवराकेवि 

ढिः । आत्मानं मरुतः क्षिपनि सलिदामारः पतदयग्रतो मृक्वा प्रव्रपि माहर्रकरामिक 

याति परियामध्वगे ॥ ८८ ॥ दरयच्नन्दरकिणि करणन्पधुलिहि स्यामायमानाक्षिता वार्ता 

नपयोमृचि मविलमत्ौदामिनीदामनि । धाराम्भःकणवाहिश्ीतमरति प्राणान्पयादा- 
गमे हाहा हास्यति मुगधिका नववधूरिचभ्वगः क्रन्दति ॥ ८९ ॥ श्रुता वाटमृगीविच- 
रनयना शब्दं घनानां पुरा भीत्या वक्षमि संभ्रितापि निषिठं भूयः ममाटिङ्गति । या 
ववत्रादपहत्य रोपितवती कण्ठे म॑मेवाननं मा द्रक््यलघ्रुना कथं नु विरहे वादा पया- 
दावटीम् ॥ ९० ॥ रात्रौ वारिमराटमास्बुदरोद्धिमेन जानाश्रुणा पान्थेनात्मवियागवुःख- 
पिशनं गीतं तथोत्कण्टया । आम्तां जीवितहारिणः प्रवसनाटापम्य संकरीतैनं मानस्यापि 
जलाङटिः सरभसं ठोकेन दत्तौ यथा ॥ ९१ ॥ प्रामेऽस्मिन्पथिक्राय पान्थ तसरिर्नवा- 
धुना दीयत रात्रावत्र विहारमण्डपतटे पान्थः प्रसुप्तो युवरा | नेनोद्रीय खटेन गर्जति घने 
स्मला प्रिया तत्छतं यनाद्यापि करङ्कदण्डपतनाहङ्की ननम्तिष्ठति ॥ ९६ ॥ भ्रातः पान्थ 
करता भवान्नगरतो वाता नवा वनेत वादे ब्रहि युवा पयादमतमय लक्ता मियां जीवति । 

सतयं जीवति जीवतीति कथिता वातो मयापि श्रुता विम्नीणी प्रथिवी जनाऽपि विषिधः 
कि कि न संभाव्यते ॥ ९३ ॥ धीरं वारिधरम्य वारि क्रिरतः श्रूत्वा निञ्ञीथे धरनि 
दीर्षोच्छासमुदश्रणा विरहिणी बाटां चिरं ध्यायत। । अध्वन्यन विमुक्तकण्ठकरुणं रत्रा 
तथा क्रन्दितं मामीणः पनरध्वगस्य वसतिग्रामे निपिद्धा यथा॥ ९४ ॥ भ्रातः पान्थ 

म्रघरीद मरतिविरम समुत्सृज्य बालामकाण्डे गन्तुं बाप्पाम्बुपूर कुतनयनमखीं मेयं ते न युक्त- 

मू । त्त म्ामेतिकष्टं यदिह गृहपतेः मरोपितस्य ्रियाया मुक्ताक्रन्दाम्तदेतान्सरिटवितरणि नि- 
गेतान्पदय बन्धून् ॥ ९९ ॥ मद्रात्र ग्रामकः लं वमि परिचयस्तेऽस्ति जानामि वातामस्मि- 
न्नध्वन्यनाया जहपररसितोत्का न काचिद्धिपन्ना । इत्थं पान्थः प्रवाप्नावधिदिनविग- 

मापायराङ्ग प्रियायाः एच्छन्ेत्तान्तमारास्म्थितिनिजमवनोऽप्याकृलो न प्रयाति ॥ ९६ ॥ 
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पषापथिककामिनी ॥ अदष्टपवमस्माभियदेतदरयतेऽधना । विषं विषधरैः पतं म- 
चताः परथकाङ्गनाः ॥ ९७ ॥ सचि हे. पर्य रसमयं जल्धरपमयं पमृन्रद्टम् । 
परपतात कापि वछका करापि बका मुदं धत्ते ॥ ९८ ॥ रिरिरपीकरवा- 
हाने मारुते चरति शीतमयादिव सतरः । मनसिजः प्रविवेश तरियोगिनीहदयमाहित- 
गोकहुताशनम् ॥ ९९ ॥ एष्यन्वरेयमधना हदयापिनाथा मृगा मधा कुरुत मा 
तरिविधं विदापम् । त्थं शशंसुरिव गनितकैतवेन पाथोधराः पथिकपङ्नलोचनाभ्य 
। १०० ॥ आकर्णितानि रक्षितानि यया प्रमपसरद्युप्रराजरथनिखनपोदराणि । उवै 
रणच्चरणनूपुरया पुरन्ध्या क्षमं पियं कुपितयापि तयामिपरवे ॥ १०१ ॥ प्रणतिभिरपि 
पत्युः मराथनामिश्र सरस्याः क्षणमपि न मनस्नो मानिनी मानमौग्त् । तमसमशरशखी- 
मृतगानम्रकारः फ़णिनमिव शिखण्डी किं न कदीचकरार् ॥ १०२ ॥ नमसि नलद्लकषमी 
मास्या वीक्ष्य दृष्टता प्रवपरमि यदि कानेलधमुक्वा कथंचित् । मम पटमवटम्ब्य भरो- 
हिखन्ती धरित्री तदनु छतवती मा यत्र वाचो नित्रत्ताः ॥ १०३ ॥ व्िरमत घनाः कि 
तो वषया मृधेव व्िसृष्टया व्रजत ककुभं कामप्यन्यां मनोरुनिरामतः । न तदिह वनं 
भापौ मार्गो न तच्च भरातरं विरहगटितैस्तन््या यन्न ष्टुतं नयनाम्बरमिः ॥ १०४ ॥ प्रम- 
रदट्काकीर्णे कर्ण न केकिरुतं श्रुतं श्वपितविनितो वातो प्रातो नवा कुटनौ्कटः | नच 
परिचितामावापरपत्परताश्रुणि लोचने तदपि किमपि प्रात्रटृर्यामा धुनोति वियोगिनीः 
॥ १०५ ॥ मतरव्योम नवाम्बमिर्वमती विद्यछधतामिदिशो धारामि्गनं वनानि कटने 
परवता निन्नगाः । एकां घातयितं वियोगविधरा दीनां वराक छियं प्राब्रट्काल हतार 
वेणेय दतं मेध्या किमाटम्बरम् ॥ {१०६९ ॥ वाता वान्तु कदम्वरणुशवचा शन्तु सप- 

दविपः सोत्माहा नववारिगर्भगुरवो मृशन्तु नादं घनाः । मम्रां कान्तवियोगद्ोकजच्यौ मां 

वध्य दीनाननां विद्युत्कि स्फ़रपि लमप्यकरुणे सीते समाने सति ॥ १०७ ॥ अम्भोवा- 

हमरदिषो निवसनं भ्वान्ताद्धिदिम्योषधी कन्दस्य तिटासचम्पकधनुवेषालतामम्रौ । ररा 

त्योमकपोपटे विरचिता चामीकरम्य स्फरद्दाम्नः पान्थवरद्ामिनीननमनःकम्पाय राम्पाभ- 

वत् ॥ १०८ ॥ श्रवा तन्स्या निज्ञीथे नवमनरपितं विश्वाज्गं पतिवा शय्याया ममिष्ष्ठ 
करतटध्रतया दःखितालीजनेन । मा्कण्ट मुक्तक कटिनकरलतटावातदीणाश्रविन्दु 

सप्ला स्म्रता प्रियस्य स्वटितपृदुवनो रुद्यते परन्थवध्वा ॥ १०९ ॥ 

ख्ोतः ॥ पराचीमहीधररिलाविनिवेशितस्य धाराधरस्फुरदयोधनतारितम्य । तप्ताय- 

प्रस्य तपनस्य कणा तविकीणी ¦ खद्योतपोतप्तपमां स्फ़टमावहनित ॥ ११० ॥ 

हंसः ॥ तटमुपगतं पदे प्र निवेहितमाननं प्रतिपटकरिनीपत्रच्छायां मृहुमुहरासितप् | 

महरुपगतैरघैः कोप्णीरता जलवीचयो नलदमलिनां हंमेनाशां विोक्य पिपासता ॥ १ ११॥ 
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दारदणेनम् । 
अहो बाणस्य संधानं शरदि स्मरभूपतेः । भपि पोऽयं विषामीश्चः $न्याराज्िमुपागतः 

॥ १ ॥ अपीतकषप्रकादम्बमपंसष्टामराम्बरम् । अप्रपरादितसूक्षमाम्बु नगदापीन्मनारमम् 

॥ २ ॥ अथोपगृदे शरदा शशाङ्के भादरलवयौ शान्ततदित्कराक्षा । कासां न समागयगु- 

णोऽङ्नानां नष्टः परिभ्रष्टपयो धराणाम् ॥ ३ ॥ 

शरत्सपयस्वमावाख्यानम् ॥ दीयन्ति शरन्नयः पिनानि शनेः शनेः । नवमंगम- 
स्रीडा जवनानीव योषितः ॥ ४ ॥ एकेन नुलकेनाव्धिनिषीतः च्रुम्भनेन यत् । तस्यो- 
दयेऽन्तः काट्प्यं लजन्यापो भयादिव ॥ ५ ॥ पाभोदनारजटिलं मनिनि शरदङ्गना । 
अम्बरं धावयामास चन्दरिकाचयवारिमिः ॥ ६ ॥ धन्याः शरदि मेवनन प्रोपतचित्रशा- 

ठिकान् । प्रास्रादान्त्रीसखाः पौराः केदारांश्र छृषीवटाः ॥ ७ ॥ नमिताः फलमारेण न 
मिताः दाटमज्रीः । केदारेषु हि पदयन्तः के दारेषु विनिस्परहाः ॥ ८ ॥ हंसश्चन्द्र 

टवामाति जलं व्योमतटं यथा । विमटाः कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ॥ ९ ॥ राजीव- 

मिव राजीवं जटं जटमिवाजनि । चन्द्रश्च उवातन्द्रः शारत्समुदयोद्यमे ॥ १० ॥ काचाः 

्षीरनिकाशा दमिदारवणीनि सत्तपणीनि । नवनीतनिभश्चन्द्रः शरदि च तक्रप्रभा ज्योत्न्ञा 
॥ ११ ॥ द्वयमिदमलन्तसमं नीचमरभविष्णृता शरचेयम् । कषत्रेभ्यः प्राप्य फलं खलेषु 
निःक्िप्यते यस्याम् ॥ १२ ॥ अथ प्रसत्तेन्दुमुखी मिनाम्बरा समाययावुत्पट्पत्ररोचना । 
सपङ्कजा श्रीरिव गां निषेवितुं सहंसवाटन्यनना शरदधरः ॥ १३ ॥ समृह्छपतत्पङ्कनलोचनेन ` 

विनोदयन्ती तरुणानरोषान् । गुद्धाम्बरा गृप्तपयोधरश्रीः हारन्नवेदरिव समाजगाम ॥ १४॥ 
पयोदकेदोपु विप्य रोपान्निःकाम्य मा कोकनदायताक्षी । वप्रावधूं खां श्रियमृन्नयन्ती 
म्रौढा सपत्नीव दारचचकारो ॥ १९ ॥ चन्द्रायते शु्छस्चापि हंमो हमायते चासुगतेन 
कान्ता । कान्तायते म्प्ामृखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥ १६ ॥ रेन्रं धनुः 
पाण्डुपयोधरेण शरदधानाद्रनसक्षतामम् । प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवरभ्यधिकं 

चकार ॥ १७ ॥ उपति मम्यं परिणामरम्यतां नदीरनैद्धतयमपङ्कता महीम् । नर्गणः 
संमति संस्तवस्थिरं तिरोहितं प्रेम घनागमश्रियः ॥ १८ ॥ पनन्ति नास्मिनिदाः पत- 

तरिणो धतेन्द्रनापा न पयोदपङ्कयः । तथापि पुष्णाति नभः श्रियं परां न रम्यमाहार्य- 
मपक्षते गुणम् ॥ १९. ॥ विपाण्डूमिम्हयनतया पयोधरैशरयुतानिराभागुणहेमदामभिः । दयं 
कदस्बानिटभतुरलये न दिषवधरनां कृशता न रानते ॥ २० ॥ विहाय वाज्छरामुदित 
मदालययाद्रक्तकण्ठस्य रते शिखण्डिनः । श्रुतिः श्रयत्युन्मदहंसनिःखनं गणाः मिय- 
तेऽधिकृता न संस्तवः ॥ २१ ॥ अमी प्ुम्तम्बगृतः पिशङ्गतां गता विपक्केन फलस्य 
शाख्यः । विकाम वन्नाम्मपि गन्धमूनितं नमन्ति निघ्रातुमिवापितोत्पलम् ॥ २९ ॥ 

१ पत्तः. 
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विटारभूमेरमिषोपमत्पुकाः रारीरनेम्यश्चयुतयुथपङ्कयः । अपक्तमृधांमि पयः क्षरन्त्यमूृरुपाय- 
नानीव नयन्ति धेनवः ॥ २६ ॥ नगत्मरसूतिजगद्कपावनी व्रनोपकण्ठं तनयेस्पेयुषी । युति 
समग्रां समिति्वामसरावुपेति मन्नैरिव संहिताहतिः ॥ २४ ॥ छतावधानं नितर्बिणध्वमौ 

मुरक्तगोषीननगीतनिःखने । इदं जिघत्सामपहाय मृयमीं न ॒सस्यमम्येति मगीकदम्बकम् 
॥ २९ ॥ असावनास्थापरयावधीरितः सरोरुरिण्या शिरसा नमन्नपि । उपेति गुप्यन्करमः स- 
टाम्भ्ता मनोभुवा तप्त इवाभिपाण्डुताम् ॥ २६ ॥ अमी समुदूतप्तरोनरेणुना हताहतापारकणेन 

युना । उपागमे दुश्चरिता इवापदां गति न निश्चेतमलं शिरीमखाः ॥ २७ ॥ मसेरसो 

विद्रमभङ्कलोहितेः रिखाः पिशाङ्गीः कमस्य विभ्रती । शुकावलिन्यक्तरिरीपकोमदा धनु 

श्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥ २८ ॥ ददतमन्तरिताहिमदीभधिति सगकरुटाय कुखयनिरा- 

थिताप्। नट्दकाटमबोधकृतं दिशामपरथाप रथावयवायुधः ॥ २९. ॥ म विकचोत्पठचक्षुप- 

मेश्रत श्षितिमृतोऽङ्कगतां दयितामिव । शरदमच्छगलद्धसनोपमाक्षमघनामयनाङनकीतेन 

॥ २० ॥ जगति नैदामदीतकरः करीरवियति वारिदिव्रन्दमयं तमः । नठनरानिपु नेद्रमदि- 
द्रवन्न महतामहताः क्र च नारयः ॥ ३१॥ समय एव करोति बहात्रदं प्रणिगदन्त तीष 

दारीरिणाम् । शरदि हंसरवाः परपीकतश्वरमयुरमयू रमणीयता ॥ ३२ ॥ तनृरुहाणि 

परोविजितध्वनर्ैवटपक्षविहङ्चमकूमितेः । नगदरक्षमयेत शिखण्डिनः परिभवो ऽरिमवीो हि 

मदःसहः ३३ ॥ अनुवनं वनराजिवधूमुखे बहटरागजवाधरचारुणि । वरिकचवाणदरलवर- 

योऽविकं सुरुचिरे सचिरेक्षणविभ्रमाः ॥ ३४ ॥ कनकमङ्पिशङ्गदच्देषं सरनपारणकेम- 

रचारुभिः । मियविमानितमानवतीरुपां निरसने रसनेरद्रधाथेता ॥ ३९ ॥ मृतमरोजरं 

मदपाटलामनचकार चकोरदृशां यतः । भृतनवातपमुत्पुकतामतो न कमटं कमलम्भयद- 

म्ममि ॥ ६६ ॥ विगतसस्यंनिधत्समघट्रयत्कलमगोपवघरूनं मृगव्रनम् । श्रुततर्दीरित- 

कौमटमीतकध्वनिमिपेऽनिमिपेक्षणमग्रतः ॥ ७ ॥ रृतमद् नगदन्त इवाकुदाङ्तनगत्र- 

यमूर्जमतङ्धजम् । वतुरयक्ल्दगुच्छमुगन्धयः सततगास्ततगानामेरा ञान; ॥ ६८ ॥ तण 

विस्तपति नीच इवाचिराव्वः राद्धं ॒रुरस््यनति मत्रामवारृतक्ञः । तवि तरपव मुन 

रिव चित्तवृत्तिः कामं दरिद्र ट्व शोपमूपेति पङ्कः ॥ ६९ ॥ आमाद्ततकदानमलनन्र 

हासः प्राप्तः शरत्समय एप विशुहकान्तः । उत्वाय गाढतमसं व्रनकादमृत्र रमा दशाः 

स्यमिव संभृतबन्धुजीवः | ४० ॥ वृदधाङ्गनेव विजहौ सरिद्दतवं वेदान्तिनाभिव मनः शुचि 

नीरमासीत् । चन्द्रे मभा युवतिवक्र शृवा्तामृदधिदत्कवित्वमिव कैक्िसति न रन ॥ ४१ ॥ 

मधरमधरिमभङ्गीं मेजिरे हंसनादाम्तुहिनपटल्टीटा समिर वास््राहाः । सातिर्न पङ । क 

च रोटम्बबाटावटिकठितिनटिन्यः रोवहिन्यस्तदापरन् ॥ ४२ ॥ स्पुट स्कृ दपलशवतमृषगना- 

सिच जपे विपाककपिशी कृताः कमठमरीतिभ्रती । वम्। दिवि दुकावहिः कुतरटयच्छवि- 

जङ्गमा स्वमावहदयंगमा विवुधचापलकषमीरिव ॥ ४३ ॥ अपाङलारोषाण्यपि च धघनना- 

५७१ 
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लानि परितस्तमोधूमस्तोमोरवमटिनिमानं च तदनु । शारचनद्रः हिल्पौ रतिपनिगू 
तिजकर् सुधासंदोहा््रमुवनमवनं पाण्ड्रयति ॥ ४४॥ रम्य हृत नवाः सुनयना 

गदरा रताः परोन्मीरन्नवमाटतीमुरमयो वाताः सचन्द्रा क्षपः । यद्यतानि जयनिति 

हन्त परितः शखाण्यमोधानिं मे तरोः कीटगसो विवेकविभवः कीटः पवधीदयः ॥ ४९ ॥ 

अधं पत्तो निद्रायाः सरमममरतायाप्रसच्चश्छ्याङ्ः ोदृतासद्यतरप्णा मप्रुमदविरतां ह 

म्पे प्रबद्ध; 1 संमोगङछान्तकान्तारिथिटभजटतावसितं ककरीतो ज्यात््ाभिन्नाच्छधारं 

न पिति मलिटं शारदं मन्दपण्यः ॥ ४९ ॥ चेतः कपनि सप्तच्छदकुमृमरमाारमौरभ्य 

लम्यदृद्धीमंगीतमङ्गिश्रतिमुमगदिशो वासराः शारदीनाः। कि च व्याकारापङ्करुटमधुरमृखी 

संचर्चलरीकश्नेणीवेणीमनाथां रमयति तरुणः पद्विनीमंगुमाटी ॥ ६५ ॥ 

श्रमरक्रीडा ॥ अटक्षितकरुनामोगं भ्रमन्ती दरत्यमृमिषु । स्मरणापि मराजाष्षी न लक्ष्यी- 

करियते शरः ॥ ४ ८॥ ्रमात्मकीरण मरमरीपु करिचिचेटाघ्र चजटटोचनायाः । कुच कदानिन- 
चनं युवानो विदोक्य साफल्यमवापुरक््णोः ॥ ४९॥ परि प्रमन्त्या म्रमरीतिनार् नितम्बविम्बा- 
टिगरहकृटम् । तिदाक्य कभ्याश्चन कोमलाङ्ग्या पुमावमन्याः सुदश्ा वव्रुः ॥ ९० ॥ 

यतो यतः पटृचरणोऽमिवतेते ततम्ततः मरगितिरोखटोचना } दिवतितम्रग्यिमद्य रिक्षते मयाद्- 
कामापि हि टष्टिविभ्रमम् ॥ ५१॥ करां भूनाना नवपहवाकृती व्रथा क्था मानिनि मा 
परिश्रमम् । उपय॒पी कल्पटतामिराङकया कथं न्वितखम्यति पटपदावदिः ॥ ५२ ॥ चेला- 
चटेन चलहारटतापरकाण्डेरवणीगुणेन च नलदटयीक्रतेन । हटाहितभ्रमरकम्रममण्डरी- 
मिददधत्रच्रपं रचयतीव चिरं नत्रूः ॥ ५३ ॥ मुक्ते काच्चनकुण्टटे निपतिते माणिक्यभृषा- 
मणो करणे केटिमरोरुहे विगलिते मुक्ताकटपि सति । निःन्वस्याम्बनलोचनाभ्रमरिकान्रल्या- 
वसाने पनः प्राणेरच्यतिरा दयेव टय हम्तारविन्दं ददो ॥ ५४ ॥ 

दरद्रायवः ॥ वानिति रात्रा रतिद्छान्तकामिनीमहदोऽनिखाः । नाटोरधम्पिह्ठमटिका- 
मोदवापिताः ॥ ९९ ॥ वान्ति कल्मरमुभगाः मप्तच्छरदमगन्धयः । वाता नवरतम्यानव- 

धृगमनमन्धराः ॥ ५६ ॥ 
दारत्पथिकः ॥ पद्कानुपद्धं पे विम्मरन्तः कथावहेपे च पयोदन्रन्रे । मार्गेषु चन्द्रा 

तपपिच्छरटपु पदे पदे चम्वटुरध्वनीनाः ॥ ५५७ ॥ दृह निचुटनिकुल् वंडसंमारमानि ख 
पिपि यदि मृहूतं परयति क्षेत्रमेतत् । दति पथिकमकस्मान्माग एवोपविष्टं वदति तरुणका- 
स्तं गोपिका साङ्गभङ्गम् ॥ ५८ ॥ 

हेमन्तवणंनम् । 
हेमन्तहिमनिस्पन्दमवटोक्य मनोभवम् । प्रहर्तृ स॒भ्रवां चेतो रर्विरदेवो धनर्दभो ॥ १॥ 

द्राशेव दरिद्रस्य तप्णेव पणस्य च । अहो न विरमलयेपा हन्त ठेमन्तयामिनी ॥ २ ॥ 
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रमन्ते बहुदोपाच्े दयो गुणौ सवसंमतौ । अयत्नशौतलं॑वारि मृत सेदवजितम् ॥ ३॥ 
| मन्तसमयसभावास्यानम् ॥ हे हमन्त स्मरिष्यामि लय्यतीते गुणद्ययम् । अयत्न- 
रतं वारि _ लिशाश्च सुरतन्तमाः ॥ 8 ॥ हसन्तौ वा हसन्तीं वा हसन्तीं वामलोच- 
नापू । हेमन्ते येन मेवन्ते ते नुनं देवविताः ॥ ५ ॥ कामिनो हन्त हेमन्तनिशि 
शतन्वरातुरा ¦ । जीवनि हरिणाक्षीणां वक्षोनाश्ेपरक्िताः ॥ ६ ॥ अद्य श्रतं वरीवर्ति 
प्रीपति समीरणः । अपत्नीको मरीमर्ति नरीनर्ति कुचेप्मवान् ॥ ७ ॥ हिमधवल्दन्त- 
केशी मन्ददुतितारका वृहत्तिमिरा । द्विगुणीमृता रजनी बृद्धेव रनः इनैर्याति ॥ ८ ॥ 
अम्बरमेष रमण्ये यामिन्ये वाप्नरः प्रेयान् । अधिकं ददौ निजाङ्गादथ संकुचितः खयं 
तस्था ॥ ९ ॥ विकसति सूर्यं विकप्तति मुकुलति चाम्तं गते तस्मिन् । शिरिरे निः्वक- 
म्बः पङ्कनरीटां समुद्रहति ॥ १० ॥ कन्याप्रपृतस्य धनुःमपङ्गादङ्ाधिकापरारित- 
विक्रमस्य ,} धनंजयाधीनपराक्रमस्य हिमस्य कर्णस्य च को विदोषः ॥ !१॥ अलं 
हिमानीपरिदीणेगात्रः समापितः फाल्गुनसंगमेन । अव्यन्तमाकाद्वितृः्णवत्मां मीप्मो 
महात्माजनि मावतुस्यः ॥ १२ ॥ अविररफलिनीवनप्रसूनः कुमुपितकृन्दमगनिगन- 
वाहः । गृुणमसमयनं चिराय ठभ विरल्तुपारकणस्तुपारकाटः ॥ १६ ॥ निचयिनि 
टवटीटताविकामे जनयति टोध्रप्मीरणे च हपम । विरृतिमुपयया न पाण्डरमृनृश्चटति 
नयान्न जिगीषतां हि चतः ॥ १४॥ कतिपयप्नहकारपुप्परम्यस्तनतुहिनोऽस्पतिनिद्रसि- 
न्दवारः । मुरमिमृखहिमागमान्तन्ेमी ममृपयया सिरिरः म्मरेकवन्धुः ॥ १९ ॥ ग नपानि- 
हयमरीरपि हैमनस्तृहिनयन्परितः ध्पतां पतिः । सट्िटम॑ततिमध््रगयापितामतनुनातनुन- 
प्तं दशाम् ॥ १६ ॥ दमयुक्तमहो महदव यद्ररतनौः स्मरयल्यनिटाऽन्यदा । स्पत- 
सयोवनमाप्मपयोधरान्मनृहिनस्तु हिनस्त् व्रियोगिनः ॥ १७ ॥ प्रियतमन् यया सस्परा 

स्थितं न सहमा महमा परिरभ्य तप । छरथायतुं क्षणमक्षमनाद्गना न महेमा पहम्। 
रुतवपथुः ॥ १८ ॥ मृशमदृभत याधरपद्धवक्चांतरनावरण। हिममीस्तैः | दरानरारमप- 

टेन च सीत्टृतनिवसितव सितेन सुनिववा ॥ १९ ॥ व्रणभृता मुतनौः करमीत्टतम्फुरिः 
तदन्तमरोनिमयं दधे । स्फुटमिवावरणं हिममारुतपूदृतया दतयाधरट्वया ॥ ६० ॥ 
शरततुपारकणम्य नमखतम्तरखताङ्कलितजनवित्रमाः । पएथुनिरन्तरमिष्टमृजान्तरं रान 

यानितया न विषेहिरे ॥ २१ ॥ हिमक्तावपि ताः स्म भृश्चसिदो युवतयः मूतरामुपका- 
रिणि । प्रकय्यल्नुरागमदृतिमं स्मरमयं स्मयन्त विामिनः ॥ ९९ ॥ पराच्यशेट- 

दिखरानिलप्र॑मयागः प्रोतुलकुन्दमकरन्दहतारिद्रन्दः । काटाऽयमा्नपतिं कुदुमपङ्कपि- 
~ = न ~~ ~~ --- - = 2 

 कन्वागश्चत्रत्त्तस्य; (क्ष) कृमाग्कायां प्रमतस्य. २ धनुगसिमेगमेना्पु दररग्रथिकरमामादितः 

संपादितो परक्रम रोमान्नोत्यादनादिरूपः पराक्रमो येन; पक्ष) धनृवरिययद्गदेदापु मप्रादितिः पराक्रमो वरेन, 

३ पर्नजयोऽसिस्तदधीनः पराक्रमो बट वस्य; (क्ष) धनजगोऽनुनस्तदर्थानपरा्रमः, 
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डप्रोत्तङ्खरम्यरमणीकचमङ्योग्यः ॥ २३ ॥ गुकहारेतयवाना सन्नि नहिरमात्तः सपाद 

विगतनिद्राः करौञ्चकान्ताः क्षपान्ते विदधति कमनीयक्राणमृदयत्ककार॒परातगरहनाद 
जजरस्फाररेफम् ॥ २४ ॥ ठमूनि तृणकुटीरे केत्रकोणे यवानां नवकटमपलाललस्तर साप- 

धाने । परिहरति स॒षप्र॑हालिकन्टमारात्कुचकटशमहोप्माबद्रेरस्तुपारः ॥ २५ ॥ 

अपरि दिनमणिरेष शितः शीतपमैरथ निशि निनमार्या गाटमारिङ्धय दोभ्यापू। 

खपिति पनरूदनं सारपाद्गस्त् तस्मात्किमु न मवतु दीवां हमिनी यामिनीयम् ॥ २६ ॥ 

जरीनम्भत्मौदद्यमणिकरमदोहसटशस्फरदीपिव्ात्गृणतरतारुण्यमुमगाम् । दमन्ती हेमन्त 
परिजननयृतां वा॒मवदनां हसन्तीं सेवन्ते परिणतमहाभाग्यनिचर्याः ॥ २५७ ॥ वपन्त 
कपयो भां कृतनडं गोजाविकं म्टायति श्वा चृह्टीकृहरादरं क्षणमपि प्राप्यापि नवाज्घ्नाति । 

दीतातिव्यस्ननातरः पनरसौ दीनो जनः कृ्मवत्छान्यङ्घनि रारीर एव॒ हि निने निदो- 

तुमाकाङ्कृति ॥ २८ ॥ शीतांशोरिव नूतनस्य रुचयो विद्या इवामेधपरं किप्रातिक्रमिणां 
विमूतय इव क्षीवस्य बोधा हव । भविः सविता ट्व प्रियतमे दममङ्कयः सुभ्रु 
परादमय तिरोभवन्ि सहसा रहैमन्तिका वासराः ॥ २९ ॥ टना प्रौदमरगीदशामिव 
नवस्रीणां रतेच्छ टव स्वैरिण्या नियमा टव स्मितरुचः कृल्याद्धनानामिव । पत्या 
कहा इव प्रणयिता वाराद्धनानामिव प्रादुभुय तिरोभवन्ति सहमा दमन्तिका वासरा 
॥ २० ॥ हेमन्ते दथिदग्स्तपिरशना माजिष्ठवासोमृतः कादमीरद्रवटिप्तचास्वपुपः चिन्न 
विचित्रे रतैः । वत्तोरस्तनकामिनीननद्ता्छपा गृहाम्यन्तरे ताग्बृटीदद्पूगपूरितमुमा 
धन्याः सख रात ॥ ६१॥ चक्रेः चण्डस्वा समं रणमत्ता हेमन्तष्थ्वीपतिय् य तवर 
जिता दिवाकरकराम्त तेऽमूना तल्लणात् } कान्तानां कुचमृवर निदि मन्येऽटमे५ 
तदा ना चेन्मन्दकरः कथ द्िनकरस्तत्तश्च तर्वीम्तनः ॥ ६२ ॥ परा्साद्ररविन्दद्यति 
भृति विदेखलरन्दमादयद्भिरफः काटे प्राटययातेतरत्रटतरिकसितादाममन्दरारदाधि । यपां न 
कण्ठलद्ना क्षणमपि तृहिनक्षददक्षा मगाक्तौ तपामायामि्ाना यमदनसमा यामिनी 
याति नूनम् ॥ ६६ ॥ 

कन्दुकरेक्रीडा ॥ पयावराकारषरो हि कन्दकः करण रापराद्िवि तास्त मुहुः 
तीव नत्रारृतिमीतिमुत्पदं तस्याः प्रस्रादाय पपात पादयोः ॥ ६४ ॥ वनिताकरतामर- 
सामिहतः पतितः पतितः पुनरुत्पतसि । विद्धितं खट कन्दुक ते दृदयं वनिताधरमंगम- 
ट्त्यमिव ॥ ६९ ॥ सरानन्दकन्टुकविहारविधौ वधृनां दोद्ायमानमणिकङ्कणनिक्णिन । 

[यतेषु युवचित्तविहंगमेपु उ्यना इव स्मृतिमता विशिखा विग्राः ॥ ६६ ॥ सरदार 
यिनिकाशं कणपाशं ठृशाङ्खी रयतिगटिततादीपत्रतारङ्कमेकम् । वहति हयनोरं कुहूम- 
स्वप्तनार् वदवयततामव नार सचिनन्दविस्स्य ॥ २५ ॥ अमन्दमाणिनपरक्रणनचारुना- 

रिकिमं स्षणञ्स्रणितमेखलास्तङितितारहारच्छयम् । इदं तर्क ङ्कणावटिविरोपवाचासितं 
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मना हरति भुभुवः किमपि कन्टुकक्रीडनम् ॥ ६८ ॥ प्रमचचरणपटवक्रणदमन्दमजीरकं 
रत्सलदुसरहस्तवैककम्पमानांशुकम् । रणत्कनकमेखटं करपरोरुहाम्यां प्रः परतन्तम- 
पराद्द् कृमुमकन्दुकं सुन्दरी ॥ ३९ ॥ वक्रश्रीजितटनितिन्यमटिनं कृतवा करे कन्दक 
वडाकतुकमिश्रभावमनया तियगवहुन्याननम् । भङ्गाग्रम्रटरृप्णकतकदटस्पधोवतीनां दशां 

सवापाङ्गतरङ्गणकमुष्दां कोऽप्येष पात्रीरृतः ॥ ४० ॥ व्यावस्गत्कृचभारमाकुलकनं 
"याटालहारावटि प्रह्त्कुण्डलशोभिगण्डयुगट भखेदिवक्त्राम्बुनम् । राश्वदततकरम्रहारम- 
।धकश्वासं रप्तादतया यस्मात्कन्दुक सादरं सुमगया संसेन्यसे तत्छृती ॥ ४१ ॥ चथचे- 
टाञ्चहानि मरतिप्रणिचहत्यस्तवेणीनि बाहोिकषेपादृक्षिणस्य मचलितवल्यस्फारकोखाहला- 
नि । श्वाप्नत्रुत्यट चापि दरतमितरकरोत््षपटोखाटकानि खम्तखञ्च प्रमोदं दधति मरगद्ट 
कन्दुकक्रोडितानि ॥ ४९ ॥ अस्याः सेदाम्बुबिन्दुच्युततिटकतया व्यक्तवक्त्रन्दकान्त- 
वार्वारेण वेगम्रहणनगणनाकेटिवाचाल्ितिायाः । तत्पातोत्थानताख्करमनमितदरस्ताण्डयो- 
ताटताटीटाट्िलाछछोमिताः स्मः मरतिकलममना कन्दुकक्रीठितेन ॥ ४६९ ॥ 

हमन्तवायवः ॥ द्पल्यधरचुम्बन नयनपङ्क्ज मुद्रयत्यमन्दपल्क मनागमटमद्धमा-. 

छिङ्गते । विचाटयति चटकं चपट्टोचनानां हठात्तनोत्यविनयं मरत्मिय इवैष रैमनिकः 
॥ ४४ ॥ हूणीमीमन्तमृदरां सपदि तरट्यन्कौरकान्ताकुचान्तः खच्छन्दस्तस्तव स्री चटन- 
पटतया टोग्यन्हारहीम् । माटेयावापटथ्वीधररिखरचट्चाश्वासिवाहमरक्षोभप्रातिभश्रीः 

प्रसरति परितो हेमनो गन्धवाहः ॥ ४९ ॥ नीलोचेविक्षिपन्तः छृततहिनकणामारमद्धान- 
रागान्कोन्दानानन्दिताद्यनतितरप्रमीन्म्रिशो ि्तेपु । एते ते कुदरमाक्तस्तनकरटशञभरा- 
स्फाटनाद्च्छटन्तः पीवा सरीक्तारियकत्रं शिशुहरिमदशां देमना वान्ति वाताः ॥ ४६॥ 

देमन्तपथिक्रः ॥ आहूतोऽपि सदायेरेमीत्युक्ला विमुक्तनिद्रोऽपि । गन्तुमना अपि 
पथिकः संकोचं नेव रिथिटयति ॥ ४५ ॥ हेमन्त पथिकजनाः म्ियावियुक्ता दकानां 

शृहबहिरद्कणे शयानाः । कन्द्पाकलसनप्रां निरामु तषां रातिं कि द्गति नगलमद्प- 
कारि ॥ ४८ ॥ मन्त हिमकरतिम्बचास्मुष्व्या रामाय) म्दभुनपदर् दायानाः। भ काट 
परममसं नयन्ति तेषां रीतं कि टगति जगत्मकम्पकरारि ॥ ४९ ॥ ट् पान्थ प्रियतित्रया 
गहतभग्ज्वाखानभिज्ञोऽपि कि किंवा नास्ति तव पिया गतवरृणः कवा विहीना धिया । 

यनासििन्नवकुङ्कमारुणस्चिव्याप्तदधवमाचतं कुन्दानान्दतमत्तपटृपदकुट काचं व्रृहा्च्त 

|| ५० |] बरीतातिप्रपरस्तथाकटपर्दन्याप्ः समत्काम्पामः पान्धानद्यतुच्छमाधवननद्हपार्॥ 

चिताः } प्राप्यन्ते हिमपीडितानि निमृतप्नोदराटभरूमा व्रनस्ताकरारक्षकुटीरकाः कथमपि 

पराप्ठा गिरि्रामकाः ॥ ५१ ॥ अन्यान्याहतिदन्तनादमृगवर वक्र मृ कुत्ता तत्र साश्रु 

कणे निमील्य पल्कव्यापङ्ि कण्डूयता । दाहादि मुनिवर कवदता बाहुं परतरार्य न्त 

पण्यामिः पथिकेन पीयत इव ज्वालाहतरमश्रुणा ॥ ५२ ॥ 
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रिशिरबणनम् । 
मरावरिरङरि्ममग्रहेः स्तनतरेश्च दयितान् । संताजितमाव्यानां निपतति शीतं दरिदरिपृ ॥१॥ 

भिरिरसमयस्भावास्यानम् ॥ कारणोयत्नकोपोऽपि सामतं प्रदानः | निरि 

शीतापदेरोन गादमालिङ्गति प्रियम् ॥ २ ॥ एते स॒मुच्सद्गाो राजे कृन्दुकोरकाः । 

शीतमीता ठताकुन्दमाश्चिता इव तारकाः ॥ \॥ अंशुकमिव रतभयात्सस्त्यानतः 

च्छलेन हिमधवलम् । अम्भोभिरपि गृहीते पद्यत रिरिरम्य मादात्म्यप् ॥५॥ 

आन॒म्ब्य विम्बाधरमङ्गवहीमाटिङ्गय संस्छदय कषोटपाटिम् । श्रीलण्डमादाय करण 

कान्तः संत्राप्यामाम सरोरुहाक्षीम् ॥ ९ ॥ तपनस्तपति स्म मन्दमन्दं चरनोऽपि वटति 

स्म किचिदेव । शरणं शिरिरऽथ किच यनां युवतीनां स्तनयुग्ममात्रमाप्रीत् ॥ ६ ॥ 

कुप॒मयन्फटिनीरटिनीसेरमदवरिकापिभिराहितद कतिः । उपवनं निरभत्पेयत प्रियाचि- 
युवतीर्युवतीः शिरिरानिलः ॥ ७ ॥ उपचितेषु परेप्वपमथतां व्रजति काटवरशा्भखानपि । 
तपसि मन्दगभसम्तिरभीपुमान्नहि महाहिमहानिकरोऽमवत् ॥ ८ ॥ अभिपिपणयिषुं 

भुवनानि यः स्मरमिवाख्यत टोप्ररनश्चयः । भुमभितन्यपरागव्रिपाण्ुरव्युतिरयं तिरयन्र- 

दमृदिशः ॥ ९॥ रिरिरमाममपाम्य गुणोऽस्य नः क इव शीतहरस्य कुचोप्मणः + 
दृति व्रियाम्तरुषः परिरेभिरे वनमता नमताऽनुमतान्मियाः ॥ १० ॥ अपिदवङ्गममी 
रजप्ताधिकं मलिनिताः सुमनोदटताछिनः । स्फुटमिति परमरवेन पुरो हमत्मपदि कुन्दलता 
दटतारिनः ॥ ११॥ द्वारं गरहम्य पिहितं शयनस्य पा वद्विजदत्यपरि नृपरो 
गरीयान् । अङ्कान्रृटमनुरागवशं कटत्रमित्थं करोति क्रिममो स्वपतस्तुपारः ॥ १२॥ 
वदेः शक्तिजटमिव गता इानादृाहत्तनिलयादन्य नवमरुवके वनि पूष्पकरायम् । 
रीतव्ामं दथदिव रवियाति सिन्धः छृदानः रीतैर्मीता इव च दिवमा: मारतं संयु 
चन्ति ॥ {६ ॥ पीनोरङ्घपयाधराः परिरमत्संपृणचन्द्राननाः कान्ता नव गरंह गृहन च 
ट नातं न कादमीरनप् | ताम्वृठंन चनतच्किन चपट तठेन मन्धाविटं मद्या 

गोप्रृतपाचिता न वटकाः रीति कथं गम्यत ॥ {४ ॥ चृष्टसरीमनि मेरमाद्रमदानं भुक्ल 
परीतोऽभकेरभ्या्े सवकृपीशुयन्त्र निनदं ठ्प।त्समाकणय न् | दाने संह्तगोगणाष्मणि गर 

लस्ताम्बरां गेहिनीमाटिङ्गयागणयन्निशामु तुहिनं प्रा़ामरः पामरः ॥ {९ ॥ 
दट्मीटनक्रांडा ॥ न पाणिप्रच्छाद्यं नयनयुगमल्यायतमिदं नितम्बस्ये।दा्याचरितगति- 

योगोऽप्यमुखमः । अतिखल्पो पाणी स्तनभरनिरोधान्न मिनित निमीलकरी यां कटपयसनि 
मुग्धे किमिति नः ॥ १६ ॥ नतस्याः परमृतिद््ेन मर्टे शक्ये पिधातुं दृशौ सवत्र 
विटोवयते मखदारिज्योततनावितानरियम् । इत्थं बाटतया ससीभिरत्ृडमीटनकेषिपु 
व्यापिद्धा रजनीमुखे च नयने स्व गहे कन्यका ॥ १७ ॥ 

शिङिरवायवः ॥ केशानाकरुटयन्टशौ मृट्यन्वासो बलादाक्षिपन्नातन्वनपृलकोद्मं भ- 



[भर०६ रिशिरवणनप्-स्रीस्वभावनिन्दा । ९६७ 

तटयन्नावेगकम्पं गतेः । वारंवारमुदारसीत्छतिमेर्दन्तच्छ्दं पीडयन्मायः हरिर एष संमति 
शरुत्कान्तापु कान्तौयते ॥ १८॥ चुम्बन्तो गण्डमित्तीरटकवति मते सीत्छृतान्यादधाना व- 
भःसृत्क चुकेषु स्तनभर पुलकोद्वेदमापादयन्तः। उरूनाकम्पयन्तः पएरथनघनतरात्ंसयन्तौऽश- 
फ्ानं न्यक्तं कान्ताजनानां विःचरितम्तः रेशिरा वानि वाताः ॥ १९ ॥ 

रिरिरपथिकः ॥ पुण्याय पूर्णवाज्छः प्रथममगणितष्ठोपदोषः मदोये पान्थः मुष्वा 
थेच्छं तदनु च सतृणे धामनि ग्रामदेव्याः । उत्कम्पी कपा जरति परिनदे दद्रिणि 
च्छन्निद्र वाति वाति प्रकामं हिमकणनि कणन्कोणतः कोणमेति ॥ २० ॥ संविष्टो आ- 
मदेत्याः कुट्रितकुरीकुख्कोणेकदेरो शीति संवाति वायो हिमकणिनि रणदन्तपङ्धिद्याय्रः। 
पान्थः कन्थां निरीथे परिकुमितनरततन्तुसंतानमुर्षी ग्रीवापादाम्रजान्ग्रहणचरचर्कपरां 
म्राद्रणोति ॥ २१ ॥ आरात्कारीपकविविधचिततरणप्रम्तरान्तर्धिपण्णैः संशीर्णय्रन्थिकनभा- 
वेवरवराविशच्छीतवातामिभृतः । नीताः छृच्छरेण पान्थैः शवमिरि निविदं जानमकोच्क- 
ठनरन्तदे वरद ःखद्धिगणतररता यामयामाचियामाः ॥ २२९ ॥ 

स्रीखभावनिन्दा | 
भरतं साहसं माया मृखत्रमतिटोमता । अश्ोचं निर्दयतरं च स्रीणां दोषाः स्वभा- 

वनाः ॥ १ ॥ खियो करुणाः करा दुम॑पाः प्रियमाहमाः । प्न्यत्पारभेऽपि पिश्रवधं 
पति भ्रातरमप्युत ॥ २ ॥ सियो हि नाम खल्वेता नित्तगादेव पण्डिताः । पृर्पाणां तु 
पाण्दित्यं शासेणेवोपदिश्यते ॥ ६ ॥ विधायाटीकविश्रम्भमत्तेपु व्यक्तपरोददाः । नवं 
नवमभीप्न्यः पंश्वस्यः खेर॑दरत्तयः ॥ ४ ॥ नत्पनि साधरमन्येन पदयन्त्यन्यं सविम्रमम् । 
हदये चिन्तयन्यन्यं रियः को नाम योपिताम्र ॥4॥ सीणां द्विगुण आहारो टना 
चापि चत्गणा । साहसं प्घणं चेव कामश्चाष्रगृणः म्प्रतः ॥ ६ ॥ अनतःक्रराः मोग्य- 
मखा अगाधहृदयाः सयः । अन्तपिपा बहिःसौम्या मक्ष्या विपदरता दृव ॥ ७ ॥ काम- 
नाना किरातेन वितता मदचेतसाप् । नार्या नरविहंगानामङ्खवन्धनवागुराः ॥ ८ ॥ दशना- 
व्रसते चित्तं स्परोनाघ्रमते धनम् । सगमाद्रसते सं नारी प्रत्वक्षराक्षमी ॥ ९ ॥ नतुर 
सृजतः पर्वमपायास्तेन वेधा । न सृष्टः पञ्चमः कोऽपि ग्रृूह्यनले यन यापितः ॥ १० ॥ 

खियस्त् यः कामयते संनिकर्षं च गच्छति । हृपत्मकृस्ते मेवं तं तमिच्छन्ति योपित् 

॥ ११ ॥ स्थानं नासि क्षणा नास्ति नास्ति प्राविता नरः । तेन नारद्र नारीणां सतीव 

मपजायते ॥ १२ ॥ यो मोहान्मन्यते मृदो रक्तेयं मम कामिनी । म तस्या वशगा निलयं 

भवेत डादहयकृन्तवत् ॥ १३ ॥ अनप्रिचान्मनुप्याणां मयात्परिननम्य च । मयोदा- 
~ -----^~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ --- ------ - 

१ असयम् २ कप्रयम्. ३ दमयः, ८ स्वभावतः. ५ क्रपटविधामम्. ५ जाण्ण्यिः स्वर 

च्छवृत्तयः. ८ सह, ५ मिनन, १० प्रसृताः. ११ नग एव विहगाः प्क्षिणस्नपामू्. १२ प्रााःः १३ बलम्. 



९६८ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०६। 

याममयीदाः खियस्िष्टनति सैदा ॥ १४.॥ नासां कश्चिदगः्योऽस्ति नामां ध 
वयसि स्थितिः । विरूपं रूपवन्तं वा पु्ानियेव मृश्नते ॥ १९ ॥ र्तोऽभिनायते 

भोग्यो नारीणां श्ारको यथा । प्रष्यते यो दशालम्बी नितम्ब विनिवेरितः ॥ १६॥ अ- 

लक्तको यथा रक्तो निप्पीञ्य प्रुपस्तथा । अवलामिवेलाद्रक्तः पादमृले नेपालते ॥ १७॥ 

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरपि । बरे कुम्भीनसेश्चैव सवासना यौपितो विद् 

॥ १८ ॥ हसन्तं प्रहसन्त्येता सुदन्तं प्ररदन्त्याप | जप्रय [प्रयतराकयश्च ग्मन्त काल 

योगतः ॥ १९ ॥ उदाना वेद यच्राखं यच वेद वृहस्पतिः । स्रीबरद्या न विरोप्यत 
तस्माद्रश्याः कथं हि ताः ॥ २० ॥ अगते मल्यमिल्याहः मयं चापि नथादतम् । ठति 
यास्ताः कथं धीरः संरध्याः परस्पेरिह ॥ २१ ॥ अन्तातपमया दयता वटश्यव मनर्माः| 

गजाफरपमाकारा योपितः केन निमिताः ॥ २२९ ॥ यदि स्यात्पावकः शतिः प्राप्णरो वा 

दाराटान्छनः । खीणां तदा सतीचं स्याद्यदि स्यादुनेनो दितिः ॥ २६ ॥ या भाया दृष्ट 
चरिता सततं कलहमिया । मायारूपेण सा ज्ञेया विदभ्धेदांरुणा जरा ॥ २४ ॥ नम्मा- 

त्सपप्रयतेन नामापि परिव्येत् । खीणामिह हि स्वामां य॒ इन्कतमुग्मात्मनः ॥ २५ ॥ 
के नाम न बिनदयन्ति मि्याज्ञाना्नितम्विनीप् ! रम्यां बुदरौपमपन्ति ये ज्वालां शम॑ 
ह्व ॥ २६ ॥ यदन्तस्तन्न जि द्रायां मनिह्वायां न तद्रहिः । यद्हिम्तन्न कुवन्ति विनित्र 
चरिताः लियः ॥ २७ ॥ ताडिता अपि दण्डेन शस्ेरपि विखण्डिताः । न वहां योपितो 
यान्ति न दानन च परस्तवः ॥२८॥ आम्तां तावत्किमन्येन दोरास्म्येनात्र योपिताम् | विभृत 
स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्रमपि स्वकम् ॥ २९. ॥ रक्षायां स्रेहमंमारं कठोरायां सुमादेवम् | 
नीरसायां रसं बार बालिकायां विकल्पयेत् ॥ ३० ॥ भोननाच्छरदने दयादतुकाठे च 
संगमप् । मृषणाद्यं च नारीणां न ताभिमन्त्रयेत्मुधीः ॥ ६१ ॥ यत्र सखी यत्र कितवो 
वारो यत्र मशासिता । राजच्निमृतां यानि तदहं मार्मवोऽव्रवीत् ॥ ३२ ॥ तावतम्यात्मुप्र- 
सन्नाम्यस्तावदरुजने रतः । पुरुषो योपितां यावन्न शृणोति वचो रहः ॥ ६३ ॥ एताः 
स्वाधपरा नायः केवट स्वप्ुखे रताः । न ताम्रां वभः कोऽपि मनोऽपि स्वणवं विना 

॥ ६४ ॥ यदि स्याच्छीतलो वहिश्रन्द्रमा दहनात्पकः । मुस्वादः सागरः स्रीणां तत्प 
तीत्वं प्रजायते ॥ ३९ ॥ संगतानि म्रगाक्षीणां तरिद्धिलितान्यपि । क्षणद्ययं न तिष्ठनि 
वनारब्धान्यपि स्वयम् ॥ ३६ ॥ उत्तमानामपि स्रीणां विश्वाप्रो नैव वरिदयते । राजत्नियाः 
कैरविण्यो रमन्ते मधूः मरह ॥ ३७ ॥ न लजा न विनीतं न दाक्षिण्यं न भीरुता । 
मानाभाव एवैकः सतीत्वे कारणं च्रियाः ॥ ३८॥ न दानेन न मानेन ना्वेन न 
सेवया । न शास्रेण न शास्रेण सर्वथा विषमाः च्रियः ॥ ३९ ॥ पुरूपं पृर्पं दष्ट प्रा 
तरं यदि वा सुतम् । योनिः चछ्िद्यति नारीणामामपात्रमिवाम्भप्ा ॥ ० ॥ 
न स्रीणामग्रियः कश्चितियो वापि न विदयते । गावस्नृणमिवारण्येमार्भयन्ति नवं नवम् ॥४ १॥ 



[प्र०६ स्रीसखभावनिन्ा | ९६९. 

टीना रूपवत्यश्च नाथवलश्च योषितः । मर्यादापु न तिष्ठन्ति स॒ दोषः सखीषु नारद 
। ४२ ॥ समयज्ञानथेवतः प्रतिरूपान्वरो स्थितान् । पतीनां तय्मापता्य नां नार्य 
भतीक्षितुम् ॥ ४३ ॥ न भयान्नाप्यनुक्रोशान्ना्भेतोः कथंचन । न ज्ञातिकलप॑बन्धा- 
।"खयस्तिष्ठनि मेषु ॥ ४४ ॥ माद्यति ममदां दष्ट पुरां पीता न माद्यति । यस्माद 
[मदा नारा तस्मात्तां परिवजयेत् ॥ ४९ ॥ योवने वतंमानानां मृष्टामरणवाप्नसराम् । 
नारीणां खेरवृत्तीनां स्णहयन्ति कु्खियः ॥ ४६ ॥ या हि शश्वद्रहमता रक्ष्यन्ते दयिता 
सयः । अपि ताः संपरपनन्ते कुठजान्धजडवामनैः ॥ ४७ ॥ प्गप्वपि च देय 
य चान्ये ब्रुत्िता जनाः | स्रीणामगम्यो टेकेऽम्मिन्नास्ति कश्चिन्महामुने ॥ ४८ ॥ 
अटामाप्पुरुपाणां हि भयात्परिजनस्य च । वधबन्धभयाच्चेव तथा गृप्ता हि योषितः 
॥ ४९ ॥ लोकानामपि दातारं कतोरं मानसरान्वयोः । रक्षितारं न मरप्यनिति भर्तारं परम- 
खियः ॥ ९० ॥ न काममेोगान्बहुखान्नाटंकाराथेसंचयान् । तथाहि बहु मन्यन्ते यथा 
रत्याः परिग्रहम् ॥ 4 १ ॥ अमद्धमस्वये खीणामस्माकं मवति भरभो । पापीयप्नो नरान्य 
लनां लयक्ला मजन्ति ताः ॥ ५२ ॥ अविद्वंपरमटं टोके विद्धां्मपि वा पूनः | ममदा 
लत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥ ५३ ॥ यस्य सखी तस्य भेगेच्छा निःखीकम्य क्र 
भोगभूः । सिय ल्यक्र्ला नगच्यक्तं जगस्यक््वा मुखी मवेत् ॥ ५४ ॥ यस्य निदरामहस्ं 

म्यालीवेत्स्ाग्रतं च यः } अनन्यकमी स्रीदोषान्पोऽप्यनक्ा खयं नेत् ॥ ९९ ॥ न 
विपेण न शखरेण नाभिना न च मृत्युना । अप्रतीकारपारुप्याः सखरीभिरेव धियः रताः 
॥ ९६ ॥ नयनविकोरेरन्यं वच॑नेरन्यं विचेटितेरन्यम् । रमयति पुरतनान्यं सखीवहुरूपा 

निना कस्य ॥ ५७ ॥ सरीपुन रागः कार्यो रक्तं पुरूपं छियः परिभवन । रक्तेव 
हि रन्तव्या विरक्तमावा तु हातम्या ॥ ५८ ॥ द्यं हरनि नार्या मुनेरपि भ्रुकराक्ष- 
विक्षेपैः । दोमलनाभिदेशं मरदशयन्लो महाचपलाः ॥ ९९ ॥ सुमुखेन वदन्ति वल्गुना 
प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा मधु तिष्ठति वाचि यापितां द्ये हाखहटं महद्विषम् ॥ ६० ॥ 
अत एव निपीयतेऽधरो हदयं म॒ष्टिभिरेव ताज्यते । पस्पैः मुखट्दावचितमभृटृन्धैः कमलं 
यथालिभिः ॥ ६१ ॥ गुणाश्रयं कीतियुतं च कान्तं पति किषरेयं सधनं रतित्तप् । विहाय 

शीघं वनिता वनन्ति नरान्तरं रील्गृणादिहीनम् ॥ ६६ ॥ समुद्रवीचीव चरल्लभावाः 

पंध्याप्रटेखेव मृहर्वरागाः । सियो हताः पुरुषे निरथं निप्पीडिताटक्तकवच्यजन्ति 
॥ ६३ ॥ सिया हि मठं निन्य पमः खियो हि मृं पर्यसनम्य पुमः। सियो हि मूर नर- 
कस्य पसः खियो हि मलं कलहस्य पमः ॥६४॥ अपण्डितास्ते पृरुपामताम यस््रीषु च 

श्रीप् च विश्वसन्ति | श्रियो हि कुवन्ति तथेव नार्या मुगक्रन्यापरिमपणानि ॥ ९4 ॥ अन्य 

१ प्रतीकाग्यहते पार्ष्य क्रवि यात्ताता २ त् ३ साद्तनाश्रापव क्षणमनुपागण्य ४ नि- 

पफरीडितलाक्षारमरस्िततकापासवत्. ५ मग्ण्स्य. ६ दुःखघ्य, 

५७२ 



५७० समापितरत्नमाण्डागारप् । प्र ०६ 

मनप्यं हदयेन छता अन्यं ततो दष्टिभिरादयम्ति । अन्यत्र मुश्न्ति मरभसकमन्यं शरी- 

रेण च कामयन्ते ॥ ६६ ॥ नातिमपङ्गः प्रमदासु कार्योनेच्छदरटं स्रीपु विवधेमानम् । अति 

मपक्तैः परपै्तस्ताः ऋीडनिति कके ठनपकैः ॥ ६७ ॥ कुवन्ति तावर धमं प्रियाणि यावन्न 

नानन्ति नरं भसक्तम् । ज्ञात्वाथ तं मन्मथपादवदधं अस्तामिपं मीनमिवे रन्ति ॥ ९८ ॥ 

संमोहयन्ति मदयन्ति विडम््रयन्ति निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विषादु्यनति । एताः परविश्य 

सदयं. ह्दयं नराणां कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥ ६९॥ स्णामरिक्षितपष्र्- 

ममानषीणां संदरयते किमत याः परिगोधवल्यः । प्रागन्तरिक्षगमनात्छरमपत्यजातमन्यद्िमं 

परमताः किर पोषयन्ति ॥७०॥ भनहूरितकूचकः स तु पितोपलाल्चं पयः स॒ एव तकूचैक 

सल्वणाम्बुतक्रोपमः । स एव सिीकृचेकः कथितगुगग्देगकृदवन्ति हरिणीदृशां भ्रिय- 

तमेषु भावाछ्यः ॥ ७१ ॥ शुणु हृदय रहस्यं यत्मशम्तं मुनीनां न खलु न खलु योपि 

त्तनिभिः संविप्रेयः । हरति हि हरिणाक्षी किप्रमतिकषुरमेः पिहितरमतनुत्रं चित्तमप्युत्त- 

मानाम् ॥ ७२ ॥ शाखक्तोऽपि भरकटाविनयोऽप्यतमाबोधेऽपि गाढं सं्रारेऽस्मिन्मवति 

विरो माजनं सद्रतीनाम् । येनेतस्मिसिरयनगरदारमद्राटयन्ती वामाक्वीणां मवति कुटिटा 
भूटता कुचिकेव ॥ ७१ ॥ अपप्रत रे दरादम्मात्कदाक्षविषानदात्मरृतिविषमादोपि 

त्सपाद्धिटासफणाभतः । इतरफणिना दष्टः रात्यश्चिक्रित्पितुमोपरेश्चटृवनितामोगि- 

मस्तं जन्ति हि मचन्तिणः ॥ ७४ ॥ खातन्व्यं पितरमन्दिरे च वमतियोत्रोत्मवे संग 

तिगेष्टपृरुपषसंनिधाननियमो वापर विदेशे तथा । संरमगः सह पश्चरीभिरमदृदुतेनिना- 
याः क्षतिः पत्युवौधैकमीप्मितं प्रवपनं नारस्य हनः स्ियः ॥ ७९ ॥ अग्राह्यं हदयं 
तथेव वदनं यदपेणान्तगतं भावः प॑ वेतमृक्ष्ममार्मविपम ; स्रीणां न वित्तायने । चित्तं प्कर- 

पत्रतोयतरटं विदधद्विर्ञसितं नारी नाम विषाङ्कर्खर खतादेपिः ममं विता ॥ ५९ ॥ 

एकेन स्मितपाटलाधरस्चा जस्पन्त्यनल्पाक्षरं वीक्षन्तऽन्यमितः म्फटत्कमृदिनीफलो्- 

सछ्छोचनाः । द्रोदारचरित्रचिन्रविमवं ध्यायनि चान्यं पिया केनेत्थं परमार्थतो ऽभेवदिष 
प्रेमास्ति वामभरवाम् ॥ ७७ ॥ काकरयं स्तनयोदशोम्तरटताीके मुम दश्यते कौरियं 
कचसंचये प्रवचने मान्दं त्रिके स्थूलता । मीरुलं हये सदव कथितं मायाप्रयोगः मि 
यासां दोषगणो गणा म्रगदहां ताः कि नराणां प्रियाः ॥ ७८ ॥ भता यद्यपि नीतिद्रा- 
सखनिपणो विद्धान्कुटीनो यवा दाता कणेसमः मरमिद्धविमवः शङ्ारदीक्चाग॑रः । स्वप्राणा- 

भिककल्पिता खवनिता सेहेन संटाटिता ते कान्तं मविहाय सैव यवती नारं पि 
वाञ्छति ॥ ७९ ॥ आपेमधुरेश्च काशिदपरानाटोकितैः मम्मितेरन्याचिश्रमकल्पना- 

भा ~ 

१ अनुद्रतदमशःः २ सकगगक्तं दुग्धमिव मृताव. ३ सितकुचकरस्तु स्रीणां क्थितगग्गुरवदुद्रग- 
जनकः. न कथमपि संतोषजनक इयथः. ४ समागमः. प्रवासः. ^ चित्ताभिप्राय परव॑तस्थ 

मक्ष्ममागेवदतिकटिनः, ८ कमठपत्रगतजलग्रनुव्चत्रटम्. ५ उपदे. 



प्र ०६ स्रीलभावनिन्दा-सतीवणेनम् । ९७१ 

भरितरानङगरनङ्गोज्जवटैः । आचारैश्रतुरः परानमिननैरन्यान्भेवः कम्पनैरित्थं काश्चन 
` यान्त सटा मन्ये मनस्वन्यथा ॥ ८० ॥ टासस्तत्कटिकाम्रदीपनपट्रैस्ताङ्िनित्राननं 
गन्यङ्गया विषजातमेव मुजगी वेणीं च रोमाविः । कि च श्रीफलमनच्नतस्तनभरः कामं 
मनस्तामिमां सवकारविपो्मृत्िमबरां भाप्यापि यजीवति ॥ ८१ ॥ मुक्ताहारल्ता रण- 
-मणिमया हेमास्तुखाकोटयो रागः कङ्कमसंमवः मुरमयः पोष्यो विचित्राः खनः । वाप. 
श्त्रदुकूलमल्पमतिमिनायौमहो कल्पितं बाह्यान्तः परिपदयतां तु निरयो नारीति 

नाम्ना रतः ॥ ८२ ॥ आवतः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां दोषाणां संनिधानं 
कपटशतमयं सषत्रमन्र्यानाम् । दुग्रीह्यं यन्महद्धिनरवरढपभेः सर्वमायाकरण्डं सीयन्त्ं 
फ़न दके विषममृतमयं पूरमनाशाय सृष्टम् ॥ ८३ ॥ 

सतीवणनम् । 
यस्य मार्या शुनिदक्षा मर्तारमनुगामिनीं । नित्यं मधुरवक्री चसा समानरमारमा 

॥ १ ॥ निदं ल्लाता सुगन्धा च नित्यं च प्रियवादिनी । अल्पभडमितवक्री च देवता मा 
न मानुपी ॥ २॥ अप्तारभृते संसारे सारभूता नितम्बिनी । दति पंचिन्य वे रभुरर्थाडं 
पार्वतीं दधो ॥ ३ ॥ पेव साध्वी सुमक्तश्र सृस्नहः सरसोज्ञ्वलः । पाकः संजायत यम्याः 
करादप्युदरादपि ॥ ४ ॥ रूपसपन्नमग्राम्यं प्रमप्रायं प्रिय्वदप् । कुटीनमनुकृटं न क्रं 
कुत्र टम्यते ॥ ९ ॥ न गृहं ग्रहमिल्याहगरहिणी गरहमच्यते । गरं तृ ग्रहिणीहीनं कान्ता- 

रादतिरिच्यते ॥ ६ ॥ ब्रक्षमचेऽपि दयिता यत्र तिष्ठति तद्रहम् । माादोऽपि तया 

हीनो ह्यरण्यसदशः स्मृतः ॥ ७ ॥ तावत्कृटस्रीमयादा यावह्छ्ावगुण्ठनम् । हते त- 

सिन्कट्खीम्यो वरं वेदयाङ्गनाजनः ॥ ८ ॥ काय दामी रता वदया माननं जननीप्रमा । 

विपत्तौ बदिदात्री चसा भायां सवदृटमा ॥ ९ ॥ वदयमावेन सुमनाः मूत्रता मुसमा- 

हिता । अनन्यचित्ता सुमुखी मतः सा घमचारिणी ॥ १० ॥ न का्थपु न मागृ नेश्म 
न मते तथा । स्णहा स्याच्च यथा मतुः मा नारी सुवभागिनी ॥ ११ ॥ कल्यात्थानपरा 

निलयं गरुदुश्रपणे रता । सुसंृष्टगरहा चैव गोशरृत्छतट्पना ॥ १९ ॥ शवश्रूःशगुरया 

पादौ तोषयन्ती पतिव्रता । मातापित्रृपरा निं या नारी सा पतिव्रता ॥ १३॥ 

तहि देवो नारीणां पतिमिन्धुः पतिरगतिः । पत्युगौतिसमानास्ि दैवतं वा यथा पति 

॥ १४ ॥ बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि यापरा । न स्वातन्त्मण कत्य 

किंचित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ १९ ॥ नास्ति स्रीणां एभग्यत्ता न व्रत नाप्युपपिणन् । 
पति श्रत यन तेन खगं महीयते ॥ १६ ॥ पाणित्राहम्य साध्वी सखी जका वा 

२ लक्ष्मीः, ३ पक्तात्नम्; (पक्ष) वाटकः. ४ संन्द्यप्णम्, ५ सद्व्रहमप्वतुगम्, 
8 
४ १ पवित्रा. रक 

८ प्री. ° ठजयावगुण्टनं सवरग्णमू. 
€ प्रेमदहटम्. ७ मधुरभाषि. 



५७२ मुभाषितरत्नभाण्डागारम् । प्र ०६] 

मृतस्य वा | पतिढोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदभ्नियम् ॥ १५ ॥ पद। मह्ना भाव्य 

हका च दक्षया । पुस्छतोपस्कस्या व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १८ ॥ जीवति जीवति 

येमे मृता या मुदा युता मुदिते | सहनल्नेहरमाटा कृवनता क्न तुर्या म्यात् 

| १९ ॥ प्रतिरजनि प्रतिदिवं विहर बहिश्चण्टि दण्डम द्वा । कणतद्रदवालत- 

विश्वं पनराकटीमवति ॥ २४ ॥ दीपदशा कुटयुदती वैदर्येनैव मटिनितामेति । दपा 

अपि मपय गणिकायाः शरिकटायाश्च ॥ २१॥ प्रतिपक्षणापि पात सेवन्ते भतृव- 

त्सटाः साध्व्यः । अन्यरुदितां शतानि हि समुद्रगाः प्रापयन्त्यान्म् ॥ ९ ॥ तस 

प्रमरिि गरुरिव मनमिजजशासखे श्रमे भुजिप्येव | गेहे श्रीरसि गुरुजनपुरतां मृतवे सा 

व्रीडा ॥ २३ ॥ टक्कामाहत्य मदं वितन्वते करिण टव चिरं पुरुषाः । स्रीणां करिणी 

नामिव मदः पुनः खकुटनाशाय ॥ २४ ॥ अकरुण कातरमनमा दितनीरा निरन्तरा- 

टेयम् । लामनुधावति तिमृखं गङ्व भगीरथं दृष्टिः ॥ ६५ ॥ परपातनेदयकरटटाशाप 

त राढ नेप्यया न कोपेन । दग्धममतोपतता रोदिमि तव तानवं वीक्ष्य ॥ २६ ॥ कारयपु 

मन्त्री करणेष दासी मोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । धमानुकृटा क्षमया धरित्री मायां च 

याङ्कण्यवतीह दुटेमा ॥ २७ ॥ बहिन लोटा टगपाद्गमृलादुपेति कृटादिव मागरोमिः । म 

वा सतीनाममिलापवन्धं व्यनक्ति गन्धं कचिकिव चेतः ॥ २८ ॥ टजावदावनतमन्धरट- 

टिपातं येश्वुम्बितं कृखवधृवदनारविन्दम् । तेपामनेकपुरुपव्रणिताधरेषु सक्तिः कथं मवति 
वेशवधृमृखेषु ॥ २९ ॥ नातःपरं कुटमतः परतो न शीं नातः परं च करुणामदनं म्रगाक्ष्याः | 

यद्राप्पविन्दुरपराधवतोऽपि पत्यरुत्सङ्खितिन चरणेन तयापनिन्ये ॥ ३० ॥ मानागिवध- 
नमरोपधमेतदेव स्रीणां सपत्नवनिताहयकीतेनं यत् । अत्याजनिर्भरमयप्रणनोत्तराणां मन्ये 

विरोषत इदं कुटकन्यकानाप् ॥ ३१ ॥ पदन्यामो गदाद्रहिरहिफणारोपणममो निजावा- 

सादन्यद्रवनमपरट्ीपतुटितप् । वचो टोकाटम्यं छृपणधननुच्यं म्रगदशः पमानन्यः कीन्ता- 

हिधृरिव चतुथीप्मुदितः ॥ ६२ ॥ चतुर्थऽदि स्नातां त्रिदिनविरहात्पाण्टुवदनां रनोमुकत 
तन्वी चपलनयनां कामकदिताम् । हिमवडङमानोरीमटयमवगन्धपरणयिनीमधन्यः करा 

मङ्े च्युतकुमुमदोपामिव ठताम् ॥ ६६ ॥ गतागतकुतृहलं नयनयोरपाङ्गावप्रि स्मितं 
कुलनतम्रुवामधर एव विश्राम्यति । वचः प्रियतमश्ुतेरतिथिरेव कोपक्रमः कदाचिदपि 
चेत्तदा मनसि केव मजति ॥ ३४ ॥ भक्तिः प्रप्नि मंभ्रितेष कर्णा श्वश्रप नप्र 

हिरः मीतियातृपु गरव गुरुजने क्षान्तिः ङतागस्यपि । अम्टाना कृटयोषितां चतविधि 
साऽय विधयः पुनमंदरतुदायता इति प्रियसखीवुद्धिः सपत्नीप्वपि ॥ ३९ ॥ अम्युत्थान- 
मुपागत गृहपता तद्गापण नम्रता तत्वादापितदष्टिरासनविषिम्तम्योपचर्या स्वयम् । सुप 

१ मपः. २ स्वगृहात्. ३ कान्तात्परयादन्यः पमान्वरदचतथ्यदितश्वन््र ट्व ददोनान्ट इत्यथः. ठ मर्मगि. 
५ आतेपु. ९ क्षमा. ७ अपराधिनि. ८ प्रफ्वदना, ° परा 



[मर०६ सतीवणनम्-असती चरितम् । ९७६१ 
नत्र शयीत तलथमतो जल्ला शग्यामिति प्राच्यैः पत्रि निवेदितः कलवधततिदधान- 
मागमः ॥ ३६ | शुश्रूषस्व गुरूट्कुरु म्ियम्रखीृत्ति सपत्नीजने मधर्िप्रकृतापि रोष- 
गतया मा स्म प्रताप गमः । भयेष्ठ भव दाक्षणा परिजने मोगेष्वनस्सेकिनी यान्येव 

श्रहणापद दुवतया वामाः कुटस्याधयः ॥ ३७॥ निव्याना दयिते ननान्दप् तता श्वश्रषृ भक्ता 

भव कतिधा बन्धुषु वत्मला परिजने स्मेरा सपत्नीप्वपि । मतंर्मित्रनने सनप्रवचना वतिन्ना 
च तदेरिषु प्रायः संवननं नतग्र तदिदं वीतोपधं म्तप ॥ ३८ ॥ स्ानाम्भो व्ह साधि 
ता रपवती देवाप्रिकार्योनितः संभारो रचितो विश्वसन काोचिते योजिते । स्नानं 
नाथ विधीयतामतिथयः सीदन्ति नान्या चरा धन्यं बोधयते शनैरिति पति मध्याहमुततं 
मती ॥ ३९. ॥ संचारो रतिमन्दिरावधि सरखीकणौवधि व्याहतं चेतः कान्तममीहिताव- 
मि महामानोऽपि मौनावपि । हास्यं चाधरपहछवावापि पदन्याप्रावधि प्रेषितं सर्वं॑सावपि 
नावधिः कुलमुवां प्रेम्णः परं केवट्म् ॥ ४० ॥ शुश्रुपामनुरुन्धती गुरुजने वाक्ये नना- 

दुः भ्थिता दाक्षिण्येकपरायणा परिजने ्तिग्धा सपत्नीप्वपि । सन्नद्धातिथिपत्तौ गरहभरे 
नेम्तन्दमातिभ्रती तत्प किबहना भजस्व कश्चट भत प्रिये नाम्रती॥ ४१॥ 

असतीचरितम् । 

यस्य मायी विरूपा च करमटा कलहप्रिया । अपिकाधिकमक्षा चसार्जरान जर 
जरा ॥ १॥ एषैव योषितां धन्या शीटं च टमते मुखम् । र्वा प्रतिवता भयो नक्त 
च कुलटा यतः ॥ २ ॥ पर्यङ्कः स्वास्तरणः पतिरनुकृरो मनोहरं सदनम् । तृणमिव लः 
मन्यन्ते कामिन्यश्चोयेरतिदृल्धाः ॥ ३ ॥ दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसचाराप्रु नगस्ाणीपृ | 
पत्युर्विदेशगमने परममुखं जघनचपलायाः ॥ ४ ॥ इह वरदे यक्षः प्रतिवसति दिवापि 

यत्र मयराङ्का । तसिन्नभिनववध्वा नीता वीतोदयाः क्षणदाः ॥ ९ ॥ मुखदाय्या ताम्वृ 

विश्रव्धाेपचम्बनादीनि । तुख्यन्ति न रक्षां त्वरितक्षणनंयपुरतम्य ॥ ६ ॥ दिवे 
घरिकाचिर्शाखरदग्किाः परं रजनो । छक्षं नगरयुवानस्तात विधातः किमाचरिनप् ॥ ५ ॥ 

अरोपिता रिटायामदमेव त्वं भवेति मन्त्रेण । मग्रापि परिणयापदि जारमुखं व्य हमि 

तैव ॥ ८ ॥ कृटर्पतनं जनर्गहा बन्धनमपि जीवितस्य सदेहम् । अर्हुकराति मकल वनिता 

परप्रुपसंसक्ता ॥ ९ ॥ सखि मृखयर््यवकारो पराप्तः प्रयान्यथा तथा न गृहे । वानाद्वा- 
रितादपि भवति गवाक्षानिटः शीतः ॥ १० ॥ द्वारि स्तम्मवरटय्रा प्रियमनि टट 

पथि क्षिपसि । प्रहिणोपि भाग्यानि प्रेयसि दूतीमिव भ्रमरीम् ॥ ११ ॥ मुभगं वदति 

नस्तं निजपतिरिति नेप रोचते मह्यम् । पीयपेऽपि हि भपनभावापहिते भवलरुचि 
~ ~~ ~~~ न ~^ -~---~~-~----~-~ ~ --- ~ ~~ ~-----~ ------ ------- -~------- ~~~ ~ 

१ यजेत्. २ अमङ्गल. ३ ब्दम्. ४ ददने. ५ गतयः. ६ स्थापिता. ७ पर्णियरूपाय्रामापदि 

वरे, ८ म्रताम्. ९ निन्दाम्. १० अतो. 



९७४ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । प्र०६। 

| १२ ॥ इह नगरे प्रतिरथ्यं मुजंगसंबाधरुचिरसं चारे । सुन्दरि मम मतमेतच्रंकुटम्रतिपा- 

लनं श्रेयः ॥ १३ ॥ केदः प्रदहति मजा .शद्गारोऽस्थीनि चाटवः पटवः । बन्धक्या 

परितोषो न स्यादनभीष्टदंपत्योः ॥ १४ ॥ संदिग्धे परलोके जनापवादे च नगति बहु- 

चित्रे खानि पररमणे धन्यास्तारुण्यफलमाजः ॥ १९ ॥ यदि मवि दैवयोगात्पुमा- 
चिरूपोऽपि बन्धकी रहमि । न तु छच्छरादपि भद्रं निजकान्तं सरा मजवेव ॥ १६९ ॥ 

यद्वायि विवृद्धमात्रा विकपितकृसुमोत्करा शणश्रेणी । पीतांशुकप्नियेयं तदवधि पष्टीपतेः 

पत्री ॥ १७ ॥ तिभमिरेऽपि दूरदस्या कठिनाश्ेपे च रहपि मुखरा च । दन्तमयवल्यराजी 

गृहपतिरिरसा सह स्फुटत् ॥ १८ ॥ एप्यति मा पुनरयमिति गमने यदमङ्करं मयाकारि । 
अधुना तदेव कारणमवस्थितौ दग्गेहपतेः ॥ १९ ॥ आमतरुणं तरण्या नतवञ्जटमश्नरी 
पनाथकररम् । पर्यन्त्या भवति मुहूरमितरां मिना मुखच्छाया ॥ २० ॥ मया कुमार्यापि 
न सप्तमेकया न नारमत्छज्य पमाचिरोक्रितः । अनेन गोत्रम्यितिपाटनेन मे प्रसन्न- 

तमेत भवोपकारिणी ॥ २१ ॥ पाणो गरृहीतापि परम्छृतापि स्लदेन नित्यं परिवधितापि । 

परोपकाराय भवेदवस्यं व्रस्य माया करदीपिकेव ॥ २२ ॥ मियो मयेवावनितैः प्रसूनै 
हृष्टो हरम्यातनुते सरपयाम् । अतो नतानकटतात्रतानि यास्यामि सायं विपिनानि सख्यः 

॥ २३ ॥ निभृतं निमृतं निभाल्यन्त्या वरुणाशाभरणायितं पतङ्गम् । गुरुयन्तरितयापि गो- 
पवध्वा नयनान्तेन निमन्त्रितो मृकृन्दः ॥ २४ ॥ रिरमि रिरपिनं टशोनिमेषं वियपि- 
नि पछछवमाल्ये तृणं वा । गणयितुमपि पारयनिति केचिसियप्तसि के कथयन्तु जारसख्याम् 
॥ २९ ॥ पतिरतीव धनी सुभगो युवा परविटाप्रवतीषु पराञ्जुखः । शिशुरटेकुरुते भवनं 
सदा तदपि सा सुदती सुदती कतः ॥ २६ ॥ नाम्बजेनं कुममेरुपमेयं सैरिणीनयनपङ्कन- 
युग्मप् | नोदये दिनकरस्य न वेन्दौः केवलं तमपि यम्य क्रिकर: ॥ २७ ॥ दगभङ्गभः 
द्विमरातैरसतीरहस्यमन्वेषयन्कपटभिभुक टकषितोऽमि । खस्य ममु च मवामि ततः क्षमख 
भिक्षोपटकनमिषादयमजरटिस्ते ॥ २८ ॥ ब्रह्मेव सल्यमन्रिरं नहि किचिदन्यत्तस्मान्न मे सि 
परापरमेदबुद्धिः । जारे तथा निजवरे सटश्चोऽनुरागा व्यथं किमथमसतीति कदर्थयन्ति 
॥ २९ ॥ जन्मेव मास्तु यदिवा न नितम्बिनीपु तत्रापि चेदहह नैव कुटाङ्गनाु । हा 
धिविपे कुटवधृरथ चेद्रवेयं नैवास्त॒ च क्रचन मे मनपोऽनबन्धः ॥ ६० ॥ गोष्ठेषु ति- 
ति पतितेधिरा ननान्दा नेत्रद्मयस्य च न पाटवम्स्ति यातः । उत्थं निशम्य तरुणी कृच- 

~ ----+~~~ -~~~--- छ अ 

१ रथ्यायां ग्ध्यायाम्. २ सपाः; (पक्ष) जाराः. २ ममदः. ४ नकुटस्य पाटनम्; (पक्ष) नइति 

पदच्छेदः. कुटप्रतिपाटनं न श्रेयः. ५ असौककरारका. ६ अशोकतरतले कृ तस्केतं तत्र ग्वा तदीयमञ्जरी- 

मादाय प्रतिनिवृत्तं दर गृदव्यापारविश्चात्क्रतसंकेतभङ्गत्स्वापणधमावनया तस्या मुखच्छाया उनया मिना 
मवतीयथंः. ७ प्रीत्या; (पक्षे) तैठेन. < संदरः; (अथ च) मुष मं नक्षत्रं तस्मिन्गच्छति. कुयोगं रयक्ला 

भायां व्रजति. इदमेव गेदनकारणम्. ५ उपमातुं योग्यम्. 



भ ०९ अप्ततीचरितम् । ९७९ 

ए्मपीननि रोमाचकशकमुदञ्ितमाततान ॥ २१ ॥ वयं बस्ये बाछास्तरुणिमनि यनः 

परिणतावपीच्छमों बरढान्परिणयविधो नः स्थितिरियम् ! चयारब्पं जन्म सपयितुमनेनैक - 

पतिना न मे गोत्रे पुत्रि क्रचिदपि, सतीटाज्छनममूत् ॥ ३२ ॥ टरा किचित्किचिचटि- 

नमजटीटाविल्मितैः कराघातैः फिचित्चसविटिखनैः फिचिदधिकम् । रटशन्तयः पवा 

गुरुभिरनमिपरेकषितपये यथेष्टं चेष्टने स्फुटकुचतटाः प्य कुल्यः ॥ ६३ ॥ अनार्यमज्ञा- 

नामिह जनवधूनां हि मनसो महाशल्यं कर्ण तव॒ नवकजम्बूकिपल्यः । भ्रमनमक्षाहेतोर- 

धिनगरि बद्धोऽसि न मया चयैतावदधेषः पथिक न विधेयः पुनरपि ॥ २४ ॥ अय र्व 

कलः कुपुमदारमेवासमुचितः समीरोऽयं वेटानवविदरदेटापरिमलः । दयं ावृद् धन्या 

नवजलदविन्यापतचतरा पराधीनं चेतः सखि किमपि कतुं मृगयते ॥ ३५ ॥ भ्थितिरगेहो- 

पान्ते परिजनपरीहास्कना मृहर्यातायाति सकृदपि गृहे व्यानगमनप् । मृहुसतद्रोग्येऽपि 

कषणपरिचयो वस्तुनि दशः सरमुतन्नरेम्णः सकटमिदमापातमुखदप् ॥ ३९ ॥ नितम्बिन्यो 

निलयं विनयपथविन्यस्तमनसः पताकाः स्युः पुत्रि प्रतिनियतमेताः स्वकुयोः । गृरोरिदया- 

ददं सदसि सुदशामोरृतवती गतातङ्गं राधा हरिमृखमरगाङ्ग मरगयते ॥ २७ ॥ अये को 

जानीते निजपुरुपपङ्गो नहि तथा यथा सीणां चेतः परपरुपद्गो रमयति । अपि सवैर 

मुक्ता दिवप्तमखिं॑वाप्ररृता करस्पशीदिन्दोभूकृयति नेत्राणि नचिनी ॥ ६८ ॥ 

ताम्बूलाक्तं दशनमसछदशयन्तीद चेटी ्रोरीदरेपा विकृतविरुतं हेतरीनं हसन्ती । स्थानस्था- 

नस्वलितपदविन्यास्मामास्माना यूनामम्रे व्तति कुटिं नरतितोचैनितम्बम् ॥ ३९ ॥ स्नाता 

मत्री सहजमधृरापातिमिर्छेनितान्तैः कणोरकाणि मभितमयशा बनपर्वरमरभाणि । सभव्यव 

तदपि न मनाच्मशचति प्राणनाथं का जानति कवयः करी प्रेमबन्धः ॥ ४० ॥ 

भरमेदैः कतिचिद्विरा कुटिर्या काश्चिियलयः म्मितैः स्ेरिण्यः कथयन्ति मन्मधरपन्या- 

पारवदयं मनः } कापांचित्पुनरङगकेषु मसणच्छायपु मध्यम्थितो मावः काचपुरपु पप्वारमिव 

्व्यक्तमारोक्यते ॥ ४१॥ यः कौमारहरः सरण हि धरम्ता एव चैत्क्षपाम्न चान्मी- 

चितमाठतीपुरभयः मौदाः कदम्बानिटाः } पा चेवासि तथापि चौयंमूरतत्यापाररील- 

विधौ रेवासेधसि वेतसीतरुतटे चेतः समृतण्ठते ॥ ४९ ॥ दष्टे प्रततििनि क्षणमि- 

हाप्यसमद्रे दास्यसि प्रायणास्य रिः पिता न विरसाः 'कीपीरषः पस्यति । एकाकि 

न्यपि यामि तटयरमितः ख्मोतस्तमाटाग नीरन्रास्तनुमालिणन्तु नरटच्छदा नलप्रन्यः 

॥ ४३ ॥ शुश्रूष गुरून्निवतय सखीवन्दस बन्भखियः वाविरीतटसंनिविष्टनयने मृगे 

किमुत्ताम्याप । आस्ते पुत्रि ममीप एव ममनदिलादताटिद्धितन्यश्रद्राटतमाल्दन्तुरदरी 

---~ 

१ बाल्यावस्यायाम्. २ ताश्णये. वा्वये, = दृच्छाविपयान्कुमः ५ जनमद. ६ व्यापं कुवते. 

७ स्मैरिण्यः. < नर्मदा. ° सताग्रहम्. १० जतम्. ११ प्रतिः. १२ ्रे्रः, व्रिटक्षणग्तिक्षम दध्यथ. 

१३ कुपसंबन्धिनीः, 



९७६ समाषितरतभाण्डागारम् । प०९। 

तत्रापि गोदावरी ॥ ४४॥ मद्र तस्य तरोः स्वय चिररृतप्रस्थानके केयता दवोरम्तम- 

रण्यवद्िरदहदिग्दारुणं दवेचः । मा चिद्य ततः मभृलनुङ्नि तस्याः" त्त शोरम्भो 

मिः परिणद्धपहवघनच्छायस्तरवैधते ॥ ४५ ॥ स्वामी निःश्वपितेऽप्यमृयति मनोजिप्र 

सपदलीननः श्वश्ररिङ्गितदैवतं नयनयोरीहाटिहो यातरः । तहूरादयमञ्जटिः किमधुना 

दग्भङ्किमाबेन ते वैदग्धी मधरमपचचतुर व्यर्थोऽयमत्र श्रमः ॥ ४६ ॥ आयातासि विमु 

वेपथमरं दृष्टामि नो केनचि्नीरं चोलममुं विमुश्च हरतु खेदं निशीथानलः । इलन्तम- 

यपन्नकण्ठमपरृद्यामीति तल्पं गता जल्पन्ती परिरभ्यते गतिभिः स्वरं नवरिणी ॥ ४७॥ 

सव्रीडा्निरीक्षणं यदुमयोयदूतिसमरेषणमद्य श्वो मविता समागम इतिं प्रीतिप्र्ादश्च यः| 
माते काटसमागमे सरम यज्चम्बनालिङ्गनं तत्कामस्य फं तदेव सुरतं शेषा पानां स्थितिः 

॥ ४८ ॥ इन्दुर्यत्र नं निन्दते न मधुरं दूतीवचः श्रूयते नोच्छरपा ह्दयं दहन्त्यिरिरा 
नोपेति कारस्य वपुः । खाधीनामनुकूटिकां खगृहिणीमालिङ्गय यत्पुप्यत तक्कि मम गृहाश्र- 

मवरतमिदं कष्टं समाचयेते ॥ ४९ ॥ चेत्पौरादपि शद्कमे हिमरनोर्प्याचपो लजपे भोगी- 
द्वादपि चद्विमेषि तिमिरम्तोमादपि त्रस्यमि । चत्कुञ्ादपि दृयते जल्घटध्वानादपि घुम्य- 
सि भायः पुत्रि हतासि हन्त मविता त्तः कटङ्कः कृटे ॥ ९० ॥ आः पाकं न करोषि 
पापिनि कथं पापी वदीयः पिता रण्डे जल्पपि कि तवैव जननी रण्डा तदीया लप्र | 
निगैच्छ तरितं गृहाद्रहिरितो नदं चदीयं ग्रहं हा हा नाय ममाद्य देहि मरणे शष्पं मदीयं 
गतम् ॥ ९१॥ कार्ये सत्यपि जतु याति न वहिनाप्यन्यमाटोकते साध्वीरप्यनुकरवनी 
गुरुजनं श्वश्रू च शुश्रूषते । विर्वम्भं कुरुत च पल्युरधिकं प्रापे निश्ीभे पननिद्राण 
सके जने राशिमुखी नियति रन्तुं “वेः ॥ ९२ ॥ आकोरण शरी गिरा परमृतः पा- 
रावतश्चम्बने हंसश्चङ्कमणे समं दयितया रत्यां प्रमत्तो गजः । इत्यं भनरि म समस्तयुवति- 
छष्येगणैः मेवित षण्णं नास्ति विवाहितः पतिरिति स्यात्िप दोषो मदि॥ ९६ ॥ ज्ञातं 
तातिननेः प्रमृष्टमयदो दूरं गता धीरता लक्ता दीः मरतिपादितोऽप्यवरिनयः सराध्वीपदं मरो- 
जितम् । टपा चोभयलाकपाधुपदवी दत्तः कलङ्कः कुले मृया दृति क्रिमन्यदस्ति यदप्ता- 

वद्यापि नागच्छति ॥ ९४ ॥ देह दुटछितस्य दवरशिश्ञोः स्फोट्रणो दारुणो अतस्तेन 
वनस्पतित्चमुपाहतुं मया गम्यते । दप्यन्तु श्व्नितानि घर्म॑पटिकरैः पत्राणि छप्यन्त॒ वा 
वक्षा वा विरिछन्तु हन्त नखरैः क्रुद्धाः कपिश्रेणयः ॥ ५५ ॥ अम्ब श्वश्र यदि त्या 
हतश्ुकः सवर्धनीयस्तदा सहं पञरमस्य दुर्नयवतो गादान्तरं कारय । अयनं बदरीनिकञ- 
कुहर संहीनमन्विप्यती दष्टा यत्न मृजङ्गमन तदतिश्रेयः किमेभिः क्षतैः ॥ ५६१ ॥ न्यक्षं 
पन्नगमूधि पादयुगं भक्तिविमु क्ता गुरोस्चक्ता प्रीतिरकारि कि न मवतो हेतोमेया दण्ट- 
जी 1, 11 

रो न 

१ भगिनी. २ कदाचित्. ३ अनुकरणं कुवोणा. ४ विश्वासम्. ५ शयाने, ६ ऋटितम 
७ जारैः, ८ कोक्रिटः. ९ गमने, १० सेवोधनपदभ्. जातः" इति वा पाटः. 
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[भ०६ अपत्रीचसिप् । 

वयि प्रस्थिते ॥ ५७ ॥ नारीणां सहु बनधुरन्यतमप्तं पाथोधरः पदः ज 
निहा सहचरी सेव्यः स्मरः क्षमापतिः । इत्थं चारुचकोरचजलटशां यामां मिन: यित त. 
सामेव यजः मुधांशुधवटं तासां च पौस्यं सदा ॥ ९८ ॥ हैः शोवलमञ्जरीति कबरी च- 
भूमिराकर्षिता वक्रे चन्द्रधिया चकोरवनिता चक्रे नसैरक्रमम् । भृङ्गः पङ्कनकोरकम्रतिभया 
वक्षोरुहो वीक्षितस्तन्मातः करवै पुनने सरसीतोयावगाहो्यमम् ॥ ९९ ॥ आस्तां विश्वसनं 
सखीषु विदितामिप्रायपतारे जने तत्राप्यषैयितु दशं स॒रुचिरां शक्रोमि न व्रीडया । लोको- 
ऽप्येष परोपहासकुशलः सूकषेङ्गितज्ञोऽप्यलं मातः कं शरणं बनाम हदये जीर्णोऽनुरागा- 
नलः ॥ ६० ॥ कार्येणापि विटम्बनं परगृहे श्वश्रने संमन्यते शङ्ामास्चयन्ति यूनि मवनं प्राप्त 
मिथो यातरः । वीथीनिगमनेऽपि तज॑यति च क्रुद्धा ननान्दा पुनः कष्टं हन्त म्रगीटशां पति- 
गृहं प्रायेण कारागृहम् ॥ ६१॥ एकान्तत नो ग्रहं शरिमुखोऽप्यन्यादशो टरयते सिमर 

साधय यातु पुत्रि सदि मुक्रलान्यमावापकम् । श्वशवा संभ्रमिता किटेति बहशः संमेरयन्या 
वधूः पान्थं वीक्ष्य बभञ्च सस्मितमुखी सेवाधपिद्धोदनपर ॥ ६२ ॥ एत वारिकणान्कि- 
रन्ति पृरुषान्वपेन्ति नाम्मोधराः रला शाद्धलमुद्यमन्ति न सजन्तयेते पुनरनायकान् । पर 
लोक्य तरवः फलानि सुवते नेवारभन्ते जनान्धातः कातरमाल्पामि कृटगरेतास्वया 
कि कृतम् ॥ ६३ ॥ संपत्कस्याद्य तारा भवति तरटिता यत्पुरो नेत्रतारा दष्टा केनाद्य 
काञ्ची यदभिमुखगता वेपते रत्नकाश्ची । उः कस्याद्य तुष्टः सनि यदनुमत कथि 
मरोऽनुतापः ललाते केनाद्य वेणीपयपि विदिता यत्ते कापि वेणी ॥ ६४ ॥ प्द्यन्ति 

क्िग्धमुग्धं मतिकटमधुरर्मोहियन्यङ्गटारेः सराकृतेमन्दहापेरपि परपुरपाज्छाश्वदानन्दयन्ति । 
चेष्टन्ते चेत एते किमपि परिचयाद्धारयिप्यन्ति तेषां प्राणान्को कद टोके परजलनदशां 
चित्तमलन्तगोम् ॥ ६९॥ शशव तावत्रिकोणा विपुलनदनदीयावरुद्रं तदधं तत्राप्य 
युवल्यः रिशुगतवयमो रोगिणो योगिनश्च । ल्याज्यास्तत्रापि मान्याः उवलुरपिनमुखाः 

सन्ति शोषाः कियन्तो मिथ्यावादौ ममायं मृखरमुखरवः पश्र पंश्रीति ॥ ६६ ॥ 

पान्थसंकेतः ॥ मामेऽसिन्प॑म्तरमराये न किनित्पान्ध विद्यते । प॑योधरोन्नति दद्र वस्तु 

च्छि चेयम ॥ ६७ ॥ पान्थ मन्दमते किवा संतापमनुविन्दसि । पयोधरं समाशा 

येन शान्तिमवाश्यात् ॥ ६८ ॥ वीक्षितु न क्षमा श्वश्रूः खामी दूरतरं गतः । अहमकाकिनी 

बाला तवेह वसतिः कुतः ॥ ६९ ॥ त्वमिव पथिक मिथो मे विरपिस्तामेषु गमयति डशान्। 

किमितोऽन्यत्कृचलं मे संमति यत्पान्ध जीवामि ॥ ७० ॥ किमिति ठशामि ृशोदरि 
.. . -------~~-----------~----~~~~------~~- -~~----~-- ------ -~ - 

^+ ~----~ ^ 

१ पाप्राणवहले; (पक्ष) पापाणतत्ये. २ आस्तरणादिकम्; क्षे) समागमप्रतव्रन्धक्रम. ३ मेधानामु- 

न्तिः; (पक्ष) स्तनयोरु्नतिः. ४ मेधम्; (पक्ष) स्तनम्, “+ सम्यक्ाधना कु, ^ कान्तः, ७ व्रक्षसमदेभ 

७६ 

५ 
+ [| 

शी 

। 4 व युक्तं तम् । अङ्कानां शातयातना नयनयोः कोऽपि क्रमो रौरवः कुम्मीपाकपराभवश्च मनप प नामिगहं 



९७८ सुभाषितरतभाण्डागारम् । प्र०६। 

विं तव परकीयदृत्तन्तेः । कथय तथापि मदे मम कथयिष्यति पान्थ तव नाया ॥ ५१॥ 

यदि गन्तासि दिगन्तं पथिक पतिस्तत्न संबोध्य: । नयनश्रवणविहीना कथमृपचया मयैकया 

जननी ॥ ७२ ॥ नििडतमतमाठमदिवहीविचक्िरानिकिरानितपकष्ठे । पथिक समु- 

चितम्तवाद्य तीते सवितरि तत्र सरित्तदे निवासः ॥ ७६ ॥ भो एन्य पृस्तक्रधर् क्षणमत्र 

तिष्ठ वेचोऽमि करि गणितशषाखविहशारदोऽपि । केनौपपरेन मम प्यति भनुरम्बा कि 

वागृमिप्यति पतिः मुनिरमवामी ॥ ७४ ॥ एकाकिनी यद्वा तरुणी तथाहमम्मिनगर 

गृहपतिश्च गतो विदिशे । कं साचमे तदिह वासमियं वराकी श्वशरूममान्त्रभिगा ननु मृद 

न्थ ॥ ७९ ॥ रथ्यारजोरुणितभृमसिताङ्गयषटेः कचिलितुः स्मरमि पत्रक निनृणम्य । 
उत्तनैवम हृगतयायतमायताक्ष्या पान्धखिया प्रसदितं करुणं दिना ॥ ५९ ॥ भवनमिव 

मदीयं निर्मनः पान्थ पन्थाः कुमुमशार इवाम्मिम्नम्करा दुनिवागः | गृहप टव पनङ्ग- 

ऽप्येप यातो दविगन्तान्मदनमुमग भूयो नेव गन्तुं समीहे ॥ ०७ ॥ अहमिव दिनच्धमीः 
म्रोपितप्राणनाथा तमित पथिक पन्था मुक्तपान्धानयन्धः | अयमपि पररः साऽपि य॒ 

त्रापि मन्ता मदनमधृरमू्न करि व्रा मलरोऽमि ॥५७८॥ यामिन्यपा वहटटनैव- 

द्भमीमान्भकरारा निद्रां यानो मम पतिरमौ कितः क॑मदःवः | बाद चाह मनमिन- 
यालराप्तगादप्रकम्पा ग्रामश्चोरेरयमुपहतः पान्थ निद्रां नीहि ॥ ५९ ॥ कत्रायामीः कि- 

मिदमकगोः साहसं पान्थ वन्धो यदयेतम्मिन्निवममि पुर सावधानसम्नदा म्याः | अत्रात्तााः 
कृतिचिदबल्ाः सनि यामां विलामेरुत्पद्यन्ते मपद्वि मदनच्याधया दनिवाराः ॥ ८९ ॥ 

द्यं मरतरगिणी न पनरत्र नामंगमो भवेत्तरणिमज्जनं पथिक नेव पान्यागमः | निधाय 

टदये सदा विपृटचास्कृम्भहयं सल ॒वनवनागम वनेरमम्य पारं वरन ॥ <६{ ॥ 
वाणिज्येन गतः म मे गहुपतिवीरतापि न श्रूयत प्रातस्तज्जननी प्रमृततनया नामातृगिहं 
गता । बाद्यहं नव्यावना निद्धि कथं म्थातव्यमम्मिन्गृहे मायं संप्रति वमत पथिक हे स्थाना- 

न्तरं गम्यताम् ॥ ८२॥ रेरे पान्थ कुतो मवान्नगरता वाता न चापि श्रता वं बृहि 
युवा पथादप्रमये हिता प्रियां जीवति | सयं जीवति जीवतीति कथिता वार्ता मयापि 
शृता विस्तीणा एथिवी जनोऽपि विविधः करि करिन संभाव्यते ॥८६॥ दन्य वेशम 
चिीथिते गृहपतिर्जताधरुना शार्वरी स्थातु नोनितमत्र गच्छ निभतं टेकरभाटक्षितः । 
सत्थं टोखदशा द्यप्रावमिहितो दामीमुलनाध्वगः स्थला किचिदधिव क्र यामि रजनी 

= -~ -- 

१ दर्पा. > कक्षे पुस्तकधाग्णिं पन्यं प्रति कस्याशित्कामिन्याः स्वामिप्रायसृचिकरोक्तिः. आषधप्रघन 

श्रध्वा अन्धं मूचितम्. प्रोपितस्य परत्यु: कदागमनं भविष्यतीति प्रश्रन मडपि गरे नास्तीति सूचितम. 

६ गृहस्वामीवि, ४ म्व, ५ रतिः, £ मगेकरगाटान्धकरारा. ४७ कर्मजन्युःखः श्रान्ते इयर्थः. ८ उक्त 

हतृिमनमि जातं यद्भयं तस्मात; (पक्ष) काममयात. ९ मुगणो तरंगिणी. नदी दयः. १० उदकस्य. 

११ व्राणिज्याथ परदेशं गतः, १२ मता. १३ सव्यम्. १४ वर्पाकाटे. १५ निरक्राटं दुरं गतः. ^ अदृष्ट 



[५०६ असतीचरितम्-बेदयागर्हणम् । ९७९ 

मरा्तयुदीयं स्थितः ॥ ८४९ ॥ स्मर्तव्या वयमिन्दुमुन्द्रमुसि मरस्तावताऽपि तया स्यदेवं 

या नाथ दास्यति विधिजातिस्मरत्वं मम ।. एकस्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिस्मरतं 
कुतः प्राणाः पान्थ सम॑ तयेव चरता; काद्यापि जन्मेकता ॥ ८५ ॥ भ्रातः पान्थ पथि 

तया न पथिकः कश्ित्समापादितो बटे नेकङ्चतानि कीटदा एति प्रख्यायतां वहम: । य॑ 
द्र प्रमदाजनस्य मवतः स्फारे मृदा ठोचने सज्य दयितो ममेति प्रथिक्रायावेद्य मोहं 

गता ॥ <६॥ मो पान्थ वरितोऽमि तिष्ठ निमिपं किचिद्धदामो वयं मार्गोऽयं पुरतो द्विषा 

खट मवेद्धामेन नो गम्यताम् । तत्रास्ते सहकारकोमलतरोमृले प्रपापाटिका तस्या लचनवा- 

गरानिपतितो न चं पुन्याम्यमि ॥ ८७ ॥ नाथा म विपणि गतो न गणयलयेपा सपत्नी 

न मां लक्ला मामिह पूप्पिणीति गुरवः माप्ता गृहाम्यन्तरम् । शय्यामात्रप्हायिनी परि- 

जनः श्रान्तो न मां सेवते खामिच्रागमलाटनीय रजनीं लक्ष्मीपते रकन माम् ॥ << ॥ 

बेर्यागहणम् । 

्ररयासो मदनज्वाला द्पेन्धनसमेभिता । कामिमियत्र हृयन्ते यौवनानि धनानि च 

| १ ॥ अयं च सुरतज्वादा कामाप्भेः प्रणयन्धनः । नराणा य॒त्र हूयन्त यतरिनान् चना 

च ॥ \॥ रह सवेखफटिनः कुल्पुत्रमदाद्रमाः । निप्फटत्रमनं यान्त कयात्रहगम 

तिताः ॥ ३॥ धनाशा कतव्तेहो ' 'वितयश्ित्ततोपणम्। एकमप्यस्ति नाम्पामू कच वरया 

ममा वयम् ॥ £ ॥ कष्टं जीवति गणिक्रा गणकाऽपि च राजवर व्यः । [द्व [4१1 

रणं परस्य गरचित्तरञनं व्रततिः | 4 ॥ न पक्त्र कादत्। प्रराराति न गद्धभा व्राजधुर 

वहन्ति । यवाः प्रकीणा न भवनि शाय न क्शजतिः गच्थमनन्रान। ॥ ६ ॥ हा" - 

हीरकहिरण्यमृपणेस्तोपमेति गणिका धनप्र } ममक्ररमदकत न मत्र जीव्ति 1 

लाङ्घनाजनः ॥ ७ ॥ एता हन्ति च स्दन्ति च वित्तहतावश्वमिनरनत, ¶९। न चत 

मरश्रमनिति । तस्मान्नरेण कृरशीटसमन्वितन वद्या: समदानत्रारक। ६१ अनन ॥ ८॥ 

लन्धाय च दुमुखाय च नराजीणाखिटाङ्काय च आमीणान् न भान् । गरल 

घ्ठाभिमताय च । यच्छन्ताप मनाहर् निजवपय्माटवश्रदधया पप्यस््रु ॥ 1414 1दप- 

तकाराखीपु रज्यत कः ॥ ९ ॥ करदाः कुन्दमिपादिवापहम्।१ ९ न् ५नान्यन। 

आन्मिधनं विरोकितमिवोद्रीवस्तनस्निठति । ममच्यदवापवाद (५ 4 / (५ 

ग्र्या; सा कथमस्त चतसि चमत्काराय वारार्गना ॥ १० ॥ वाम्या नाति बनलना 

१ उक्ला. > गोप्प्रसं वि ६ वाममागन # सोचनमत वगुस परव्राधन। (01/04. 

५ पयवीधिका. 4 रजस्वला. ५ गमत नदन ठाटनीयः स्तनः; (पक्ष) आगम् रनाय । ध 

व्ापयेयभरः ९ वाराङ्गना. १० रूपमवन्धनं कर्तन सम्यक्प्रदीप्रा. ११ कपटः. ध ध क त 

५३ धनेच्छावतौ. १४८ दमानस्थिता तरिकः. प्रयये त्र इति यावत्. एता गरा असप्ररवा त् १ 

वधं इति भावः, १५ जन्मनान्धाय. १९ तरमा १७ अवन्तीप. १८ रक्ष्मीटेशा्या. १९ ग।णक्रानुः 



९८० मुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भर०६| 

हिनवसे मर्खोऽपि वणीधमः फां नाम्यति वायसोऽपि हि ठता या नामिता बरहिणा। 
वह्मकषत्रविक्षस्तरन्ति च यया नावा तैयवेतरे चं वापीव टतैव गौरिव जनं वेश्यापि 

व भने ॥ ११॥ 
~~ ~~~ ~~~ 

अष्नायिकाः । 

स्वाधीनपतिका ॥ यदपि रतिमहोत्सवे नकारो यदपि करेण च नीपरिपारणानि । 
म्रियप्रसि पतिरेष पाश्वदेदं तदपि न मुञ्चति तक्िमाचरामि ॥ १ ॥ मा गवमुद्रह कषौ- 
तरे चकास्ति कान्तस्वहस्तटिखिता मम मञ्जरीति । अन्यापि क्रि न सखि माजनमींट- 

शानां वैरी न चेद्भवति वेथपुरन्तरागः ॥ २ ॥ अस्माकं सखि वाससी न सुचिर मवेयकं 
नोज्ज्वटं नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नेवास्ति कश्चिन्मदः । करि चन्यऽपि जना वदनि 

सुभगोऽप्यस्याः पतिनान्यतो दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःगितम् ॥ ३॥ 
श्वश्रः परयति नेव प्यति यदि भमङ्गवकरेक्षणा ममेच्छेदपटु परतिक्षणमपन ब्रूते ननान्दा 
वचः । अन्याप्तामपि कि वीमि चरितं स्म्रता मना वपत कान्तः लिग्धद्श्रा विरोक 
यति मामेतावदागः ससि ॥ ४ ॥ वक्रम्याधरपछवस्य वचपो हास्यस्य म्यस्य वा भू 
न्यानामरविन्दसुन्दरदशां कान्तस्तनोति स्तुतिम् । खपननापि न गच्छति श्रुतिपथं चेतः 
पथं दक्पथं काप्यन्या दयितस्य मे ससि कथं तस्यास्तु मेदम्रहः ॥ 4 ॥ खीयाः मनि 
ग्रहे ग्रहं मृगदशो यामां विलाप्क्रणत्काज्ीकुण्डलहेमकङ्ण्जणत्कासे न विश्राम्यति । को 
हेतुः पसि कानने परपथे सौरे सखीसंनिौ आम्यन्ती मम वलठमम्य परिता दृष्टि मां 
मृतिं ॥ ६ ॥ सन्येव प्रतिमन्दिरं युवतयो यासां मधामामरस्रातःस्यतमराजमन्दरनम 
त्कारा दशाविश्चमाः । चन्रं कि तु विचित्रमन्मथकलवश्ञद्यहताः पृनवित्तं चित्तहरं परय- 
च्छत् युवा मस्यव कि कारणम ॥ ७ ॥ एतत्कि प्रणयिन्यपि प्रणयिनी यन्पानिनी जायत 
मन्य मानविधा भविप्यति सुखं किचिदह्िरिष्टं रसात् । बाज्छा तस्य मनस्य मपि ह्य 
नमिति ननत्य पर् सलमरप्यप न मऽपराध्यति पतिः कुप्यामि तसम कथम् ॥ ८ ॥ मध्य 
नक्ररमा स्तन न गरिमा देहेन वा कान्तिमा श्राणौ न प्रथिमा गतौ न गरिमा नत्र 
नवा वक्रिमा । लास्ये नद्रदिमा न वाचि परिमा हास्येन वा फीतिमा मागेस्य तथा 
पि मजति मना मय्येव करं कारणम् ॥ ९ ॥ 

खण्डिता ॥ वत्तः क्रिम् कटशञाङ्ितमिति क्रिमपि प्रष्मिच्छन््याः | नय नवोदमद््र 
माणः प्राणना पद्ध ॥ १० | सल्यमव गदितं तरया विभा जीव णक हति यत्परा- 
वयोः | अन्यदारनिहिता नखव्रणाम्ताकके वप्पि पीडयन्ति माम् ॥ ११ ॥ सन्यटीकमव- 
चरतासन्न मस्थित सपादे कापपदन । योषितः सुहदिव स्म॒ रुणद्धि मराणनाथममिनाप्य- 
[नपातः ॥ १९ ॥ शाङ्किताय रतवराप्निपातामीप्यंया विमुखतां दयिताय । मानिनीममि 



[भर०६ ॐ 

मुखाहितचित्तां शं सति स्म घनरोमविभेदः ॥ 5. 
न निश्वसति जल्पति नेव किचित् । परातजेपद 
तिरोदधाति ॥ १४ ॥ कान्तं निरीक्ष्य 
न वाचः । दृतीमखे म्रगदश्ा स्वट्दम्बुपूरा ¦ 
भवतु विदितं व्यथांलपेरटं मिय गम्यतां तनुर + 
तव यदि तथा रूढं भ्रम प्रपन्नमिमां दशां मरद्ध". 

उरस्तव पयोधराङ्कितमिदं कृतो मक्षमा ततो मयि वि 
भचटचेतस्तः प्रियतमस्य वारसख्िया क्रणत्कनककङ्कणं 

तस्ते निरि जागरो मम पुनरनत्राम्ने शोणिमा निःपीते 
मनः । भ्राम्यदङ्गवने निकरञ्जमवने रव्यं त्रया श्रीफलं 
शरेः छन्तति ॥ १८ ॥ भातः मातरूपागतेन जनिता निरि 
व्यपहतं प्रोत्पादितं टाघ्वम् । कि तद्यन्न रतं त्रया रमण 

तिष्ठपि यच्च पथ्यमधुना कतोस्मि तच्छरोप्यसि ॥ १९ ॥ ट 

यृरमृद्रा गदे वक्रे कज्काल्मा नयनयोस्ताम्बृलरागोऽपरः । 

मिदं प्रातश्रं मेयसो लीद्ातामरसोदरं मगदशः खाप्ताः समा, 

वीक्ष्य विपक्षपक््मट्टशः पादाम्बजनारक्तकैराटिप्ताननमानतीृतम्ः 

नोक्तवती न वा कृतवती निश्वापकोप्े टौ प्रातमंङ्गलमङ्गनाकरतल, 
अभिसारिका ॥ मीतासि नैव मृनगात्पथि महुनस्य मङ्गं पुः 

रोषि । अम्भोधरध्वनिभिरक्षभितासि तनि मट्वाचि साचिवदनामि । 

टह जगति रतीराघक्रियाकौरलिन्यः कति कति न निशीथ सुभ्रुवः! 

धिहताया जायमानस्मितायाः सहचरि परिपन्थी हन्त दन्ताशुरव ॥ 

प्रनवर्ताधामि संकेतमानश्चेतोनाथे चिरयति श्रं माहनद्रा गताया 

द वयितं कान्तरलांशजारं तोयभ्रान्त्या पिबति हरिणा विस्मर्य च 

फिमत्तीणैः पन्थाः कुपितमनमीमोगविषमो विसाढा भूयस्यः करमित तु, 

इति स्मारं स्मारं दरदटितन्षीतद्युतिरुचौ सरोजाक्षी शोण दादरा नधन 

॥ २९ ॥ जनो दशक्ष्योऽयं कुटममदिनं वत्म विषमं पतिर्दिद्रान्वपा मणाय 

रम् । अतः काचित्तन्वी रतिविदितसंकेतगतये गृदादारवार् रगमदय नावि 

सितं वसनमपितं वपुपि नीरखचोटघ्नमान्मया म्रगमदारया मटयजद्रवः साक 

रिमायितः खजनशङ्कया दुजेनः परं परमपुण्यतः सखि न लद्धिता दहा ॥ ^ 

तरस्य यदि व्रजामि भवनं वाचां भवेल्मच्यवौ निगच्छामि निक्जमत्र याद् वा 

स्यादितः । तिष्ठामो यदि वा क्रचिद्धनतटे कि जातमतावता मध्य कत्म कठटानि 



डागारम् । भ ०६ 

“किं कदाप्यसि घनाश्छेषेषु विश्केषितं दरे कि- 
4 कि मज्ञीर बहिः कतोऽप्यसि रहस्तल्पा- 

लयेमारम्बसे ॥ २९ ॥ उनल्किप्तं करकङ्कणद- 
ता मुखरयोमेजीरयोभूकता । आरव्ये रभसा- 

छस्तिमिरावगृण्ठनपरक्षपं विधत्ते विधुः | २० ॥ 
सिते कान्तस्याल्यमागता समदना दृटा नखाद्रीट- 

बदरीनाकाद्विणी पादौ नृप्रल्य्रकदमधरी प्रक्षाटय- 
ते धनान्धतमसे निःशब्दसंचारया गन्तव्या च मया 
। आनानृद्धृतनृपुरा करतटेनाच्छाद्य नेत्र गदां कच्छ 

-यस्यति ॥ ३२ ॥ चछिन्द्रान्वेषणतत्परः प्रियसखी मराय- 
धकारवहटा गन्तु नते युज्यते । मा मेवं ससि वहम 

गयुक्तविचारणा यदि भवेत्छ्ेदाय दत्तं नलम् ॥ ३३ ॥ दती 
सहस्थायिनी देवन्ञो दिशति खनेन जच्दः प्रस्थानवेदां 

नोति तिमिरस्तोमोऽपि स्रि्टीरवेनातोऽयं दयितामिसारसमयोः 
॥ द्धित्रेः कलिप्रोरुहं तरिचनरेधम्मिचठमहीखनं कण्ठान्मौ- 

क्त्वा पदैः पञ्चमिः । अन्तः कान्तवियोगकातरतया दृराभिमारातु- 
ने परं श्राणीभरं निन्दति ॥ ६५ ॥ भ्रातः प्राणगणप्रयाणम- 
कुया: स्थेयमपि क्षणं करुणया कण्ठस्थदेऽपि स्थितः । यावहोचन- 

रन्यादशं पन्थानं परिकल्पयामि भविता यनावयोवाच्छितप् 
यपि वासराणि गभय चं मीलयित्वा दक्षौ सत्यं नाथ निमीटख्यामि 
दशः । आयाता वयमागमिप्ययि मुदमस्य माम्यादयैः संदेशं वद 

थपु तायाटिः ॥ ३७ ॥ उद्ामाम्बुदवधितान्धतमपि मग्रष्टदिव्न- 
मकजाय्दुञ्रमुभरव्याकीणकोलाहटे । कणेस्यामृद्दाणवाम्बरवडवावहेयद - 

{ तदम्बुनाक्षि रतकं मन्ये मयं योपिताम् ॥ ६८ ॥ पङ्कीनामपिपस्य 
त्सवामन्त्रणे जात सद्मजना मिथः रृतमहात्पाहं परः प्रस्थिताः । सम्यानं 

` गतयोः शृद्धान्तमनव्रान्तरे यनोः जिन्नक्रपोटयोविजयत कोऽप्येष कण्ठम्- 
टाटच्चाटचमत्छति मविरस्त्काल्ीताटन्ञङ्कति न्यजत्क जुकवन्धवन्धुर चद - 

ति । स्फ़जदीधिति विस्फुरद्रति चलचामीकरारुति क्री डाक जगृहं भयाति 
पि वाराङ्गना ॥ ४०॥ 

तरिता ॥ ह्यारि चक्षुरधिपाणि कपोदा जीवितं त्यि कुतः कलर्टोऽस्याः 
ते वचः पुनरुक्तं प्रीतये नवनवत्तमियाय ॥ ४ १॥ चकितह्रिणोटृटोचनाया 
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कृषि तरुणारुणतारहारकान्ति । सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतमि स 
मदं विधत्ते ॥ ४२ ॥ विरमति कथनं विना न सैदः सति कथने पमपैति कापि रजा | 
दाति कल्टमधामृखी सखिभ्यो टपितुमनाटपितुं समाचकाह्न ॥ ४३६ ॥ अननयति पर्ति 
न टजमाना कथयति नापि स्रलीजनाय किचित् | प्रसरति मलयानिले नवोदा व- 

हति परंतु चिराय शुन्यमन्तः ॥ ४४ ॥ प्रयच्छतोचचैः कममानि मानिनी विपक्षो 
दाततन छम्मिता । न किचिदूचे चरणेन केवलं लिटिख वाप्पाकुटलोचना भुवम् 
॥ ४९ ॥ न वरीभरीति कवरीभरे खनो न चरीकरीति म्रगनामिचित्रकम् | व्िजरीहरीति न 
पुरेव म्पुरो विवरीवरीति न च विपियं मिया ॥ ४६ ॥ तत्तद्टदत्यपि यथावसरं हम- 
त्यप्याटिद्धनेऽपि न निषेधति नम्बनेऽपि । कि त प्रपरादनमयादपि निदतैन कोपेन कोऽपि 
विहितोऽद् रपरावतारः ॥ ४७ ॥ न तिर्यगवलोकितं भवति चक्षराटोहितं वचोऽपि 
परुपाक्षरं न च पदेषु संगच्छते | हिमात हप वेपते सकट एव निम्बाधरः प्रकरामविनते 
मरूत्ो युगपदेव मेदं गते ॥ ४८ ॥ मय्यायाते सपदि शयनादुत्थितं चाट वाकयं बहना पाणी 

वहु निगदितं क्षालि पादपद्मम् । दत्वा वीं सविनयमभोद्ीमितं ताट्रन्तेवृते कोपं कुव 
कयदटशो भूयसी भक्तिरेव ॥ ४९ ॥ चरणपतनप्रत्याख्यानात्मप्तादपरा सुखे निशृतक्रित- 
वाचरेत्युकला ल्पा परुषीठते । व्रजति रमणे निभ्वस्योज्ैः स्तनस्थितहस्तया नयनम- 
निलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता ॥ ५० ॥ सुरतु हदयं कामः कामं करोतु तनुं 
तनं न सखि चट्रटनेम्णा कार्थं पृनदयितेन मे । इति सरसं मानाद्रेकादुरीयं वचस्तया 
रमणपदवी सारङ्कक्ष्या ससं्रममीक्षिता ॥ ९१॥ पयःपीरं दत्त चरितमभिधरत्तेन च 
वचः समा्ञामाघत्ते हिरमि न विधत्ते च मिदनम् । हृति खान्ते गापायितनिविदकापा 
मरतिपदं ृशोदयांश्रया मियमहह पयाकरुलयति ॥ ९२ ॥ परस्तन्व्या गोत्रम्वटनच- 
कितोऽहं नतमुखः प्रवृत्तो वेरक्ष्याक्किमपि टिषितुं देवहतकः । स्फुटो रे्बान्यामः कथः 
मपि स ताद््परिणतो मता येन व्यक्ति पृनरवयवैः सैव तरुणी ॥ ९३ ॥ ततश्चाभिन्ञाय 
स्फरदरुणगण्डस्थलटरुचा मनचखिन्या रोपप्रणयरमपाद्रदरदगिरा । अहा चित्रं चित्रं स्फट्- 

मिति निगद्याश्चकट्पं स्पा व्ह्माखं मे रिरमे निहितो वामचरणः ॥ ९४॥ चं 

चेतः पमां सहनपर्ः प्नटशो भवव्येव क्रोधः कनिदपि कदाचित्तरुणयाः । दहेद 

भृद्धी विध॒रपि विदध्यात्परिभवं स्मरो मां मन्थीयादिति किमपि नान्ञानिपमहम् ॥ 44 ॥ 
आनन्द कचिद्ञ्च मुच हदयं चातुयं॑धेयं चया स्थेयं क्रति विचायतां रमिकरत नि- 

यहि पयाङ्गटा । रक्ताम्भोजपरीतपटरदनदत्यक्षोपमानक्षमधुम्यत्पक््मचदयचटेक्षणयुगं 
पर्यामि तस्या मखम् ॥ ९६ ॥ मानम्टानमना मनागपि नते नाद्धोकने वहम 

नि्यीति दयिते निरन्तरमियं वाला परं तप्यते । आनीते रमणे ब्ह्मत्परिजनमानं समार 

म्बते धत्ते कण्ठगतानप्न्मियतमे निगेन्तकामे पनः ॥ ५७ ॥ आयम्ता कहं 

प्रेव करते न समने वाप्रमो भप्रभरूरतिखण््वमानमधरं धत्ते न करग्रह । अङ्गान्यष- 
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ति खयं भवति नो वामा हाच्िङ्ने तन्स्या रिकषित एष संमति कृतः कोपम्कारोऽपर 
॥ ९८ ॥ एकत्राप्ननसं्यितिः परिषता प्रतय्मादृरतस्ताम्बूटानयनच्छरटने रभपा्पोऽपि 

विधितः । आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्यान्तिके कान्तं प्रत्युपचारत- 

शरत्रया कोपः छतार्थीछतः ॥ १९ ॥ आशङ्कय प्रणति पटान्तपिहितौ पादौ करो- 
त्यादरादयाजनागतमावृणेति हसितं न स्पष्टमु्धीक्षते । मय्याङापवति मतीपवचनं सख्या 
हामाषते तन्व्यासििष्ठतु नि्भरमणयिता मानोऽपि रम्योदयः ॥ ६० ॥ दृरदत्सुकमा- 

गते विवलितं संमापिणि स्फारितं संश्छिप्यल्यरुणं गररीतवसनं कापाशितभ्रटतम् । मानन्या- 

श्ररणानतिव्यतिकरे बाप्पाम्बुपर्णेक्षणं चक्षजीतमही प्रपञ्चचतरं जातागपि प्रेयमि ॥ ६१॥ 

तारल्यं मसमेलने न च वचवद्धयमन्यादृशं न भभङ्गपरिगरहो न च रहःमरशनेऽपि मौन- 

स्थितिः । एवं संमति तकत त म्रटशः कोपस्तु मद्रस्तुनि खाधीनेऽपि पुरेव पङ्कनदटशो 
यन्न प्रभुतरम्रहः ॥ ६२ ॥ शोणं वीक्ष्य मुखं विचृम्वितुमहं यातः प्रमीप ततः पादेन प्रहतं 
तया सपदि तं शा सहासते मयि । किचित्तत्र विधातुमक्षमतया बाप्पं त्नन्तयाः समे 

ध्यातश्रेतसि कतुकं नितनुते कोपोऽपि वामभरुवः ॥ ६३॥ सा पत्युः प्रथमापराधसमये 
सख्योपदेशं विना नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिमंमृचनम् । स्वच्छेरच्छकपोलमृल्ग- 
कतिः पर्यस्तनेत्रोत्पल्य बाया केवलमेव रोदिति ट्टल्छोसद्कैरश्रमिः ॥ ६४ | एकास्मिज्दायने 
वि्क्षरमणीनामगरहे मुग्धया सद्यः कोपपरि्रहग्टपितया चाटूनि कुवैन्नपि । भवेगादवधी- 
रितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणं मा मृत्मृत्त दवेल्यमन्दबटितग्रीवं पुनवींक्षितः ॥ ६९ ॥ 
तस्पोपान्तमुपेयुपि म्ियतमे वक्रीृतथीवया काकुत्याकुल्वाचि साचिहसितम्पजेत्कपोट- 
श्रिया । हम्तन्यस्तकरे पुनगेगटशा टाक्षारपक्षालितमेो्टीषमयूखमांमटरुचा विस्फा- 
रिता दृष्टयः ॥ ६६ ॥ भ्रमेदो रचितश्िरं नयनयोरम्यस्तमामीलनं रदं रिधषितमादरण 
हसितं मौनेऽभियोगः कृतः । प्यं कतुमपि स्थिरीृतमिदं चेतः कथचिन्मया वद्धो मानप- 
रिरे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता ॥ ६७ ॥ न द्रुते परुषां भिरं वितनुते न भ्रयुगं 
भङ्गुरं नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सामे म्फुटेऽप्यागभि । कान्ता गर्भगे गवाक्ष 
विवरन्यापारिताक्ष्या बहिः सख्या वक्रममिप्रयच्छति परं पयेश्रुणी सोचने ॥ ६८॥ 

विप्रखन्धा ॥ उत्तिष्ठ दृति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । यातः परमपि जीवेजी- 
वितनाथो मवत्तस्याः ॥ ६९ ॥ निःसह निःकरुण निखखप निर्निमित्तं मद्रक तमपि संप्रति 
वेथितः स्याः । इलयक्षराणि ङिखितानि समीक्ष्य कश्चित्ंकेतकेतकदले नितरामताम्यत् ॥ ७० ॥ 

संकेतकेयिगरहमेल्य निरीक्ष्य शुन्यमेणीदटशो निश्तनिः्धमिताधरायाः । अर्षाक्षरं वचन- 
मधेविकापि नेत्रं ताम्बृलमधकवढी कृतमेव तस्थौ ॥ ७१ ॥ कपरवचनभाजना केनचिदार- 
योपा सकलरसिकगोष्ठौवञ्चिका वद्चिताप । इति विहरति रिङदरङवित्िप्तरचक्षुषिकचकु 

^ सपली 
ण ~ न~~ = "~ = 
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मुमकान्तिच्छदाना केचि ॥ ७२९ ॥ नायातो यदि निदैयः ससि शञटस्वं दृति फ 
दयप खच्छन्दं बहुवहभः म रमते कि तत्र ते ̀  दूषणप् । पर्यादय प्ियपगमाय दयित- 
स्याटप्यमाणं गुणेरत्कण्ठातिमरादिव स्फुटदिदं चेतः खयं यास्यति ॥ ७३ ॥ श्य 
गुहं निरीक्ष्य बुटिलं विज्ञाय चेतोभुवं दती नापि निवेदिता सहचरी श््टापि नो 
वानया । शमो शंकर चन्द्रशेखर हर श्रीकण्ठ शृिञ्शिव तायस्ेति परंतु पङ्कनदशा 
भगस्य चक्रे स्तुतिः ॥ ७४ ॥ तत्कि कामपि कामिनीमभिसतः फिवा करटकिटिमिर्बदयो 
बन्धुमिरन्धक्रारिणि वनोपान्ते किमु भ्राम्यति । कान्तः ऋान्तमना मनागपि प्रयि प्रस्थातु- 
मेवाक्षमः संकेतीकृतमश्चवश्ुटल्ताकुजेऽपि यत्नागतः ॥ ७९ ॥ मासे मा कुरु रोचने 
विगटति न्यस्तं शलाकाञनं तीव्रं निःश्वसितं निवतैय नवास्ताम्यनिि कण्ठघ्तनः । तसे 
मा टुढ कोमलङ्धि तनुतां हन्ताङ्गरागोऽश्रते नातीतो दयितोपयानसमयो मा स्मान्यथा 
मन्यथाः ॥ ७६ ॥ अन्यत्र व्रनतीति का खल कथा नाप्यस्य तादक्पुह्यो मां नेच्छति 

नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः । इत्यस्पेतरकल्पनाकवलितखान्ता निदयान्तान्तरे 
वाटा टृत्तविवतेनव्यतिकरा नाोति निद्रां निशि ॥ ७७ ॥ द्वा वे्यमुनेगमृधि चरणा- 
व्ह्ुय लज्जानदीमङ्गीरृल्य घनान्धकारपय्टं तन्या न दृष्टः प्रियः । संतापाकुटया 
तया च परितः पाथोधरे गजंति क्रोधाक्रान्तद्तान्तमत्तमहिपभ्रान््ा दशौ योजिते ॥७८॥ 
आटीमिः शपथेरनेककपटैः कुञोदरं नीतया शुन्यं तच्च निरीक्ष्य विक्षुभितया न प्रस्थितं 
न स्थितम् । न्यस्ताः कितु नवोढनीरनदरा कुञ्ञोपकण्ठे रुपा ताटग्ङ्गकदम्बडम्ब्रचम- 
त्कारस्एशो दृष्टयः ॥ ७९ ॥ 

प्रोपितभतैका ॥ अप॑यति भरतिदिवसरं भियस्य पथि लोचने बाला । निक्षिपति कम 
मालाः कोमलमिव कतौमध्वानम् ॥ ८० ॥ आकम्मिकस्मितमुखीपु सपु वित्ता विन्ताखपि 
मणयनिहवमाचरन्ती । तत्रेव रङ्कुनयना नयनारविन्दमस्पन्दमादितवती दयिते गतेऽपि ॥८१॥ 
विरह विदितमन्तः प्रम विज्ञाय कान्तः पुनरपि वसु तस्मादेत मे दास्यतीति । मरिचानिय- 
ममक्ष्णोन्येस्य बाप्पोदनिन्दुचिस॒जति प्रयोपिद्ारदेशोपविष्टा ॥ ८२ ॥ तां जानीथाः प- 

रिमितकथां जीवितं मे द्ितीयं द्रीमते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम् । गारोत्कण्ठां गु- 

रुप दिवपेप्वेषु गच्छत्पु बाटां जातां मन्ये रिङ्िरमथितां पद्धिनीं वान्यष्पापर् ॥ ८३ ॥ 

माटा बाटाम्डनदलमयी मोक्तिकी हारयष्टिः काञ्ची याते मरमवति हरा मनवः मरस्थित॑व | 

अन्यद्वमः किमपि धमनी वतेते वा न वेति ज्ञातुं बाहोरहह व्यं पाणिमृटं प्रयाति ॥८४॥ 

समपय हदि दारणा मदनवेदनां भृयसीमनेन तव वत्मेना प्रचलितः म मे वमः । न वाम- 

दिशि शब्दितं किमिति बाख्यावायप्त त्या मदनप्तारिक किमिति वा छतं न कषतृप् ॥ <९॥ 

आदष्टिपरस्ररात्मियस्य पदवीमृदीक्षय निषिण्णया विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते 
समत्सपति । देकं सशुचा गृहं मतिपदं पान्थच्ियास्मिन्षणे मा मृदागत ईृत्यमन्दव- 

४ 
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ठितग्रीवं पुनवीक्षितम् ॥ ८६ ॥ श्वश्रूः पदमदलं ददाति तदपि भूपलया गरह्यते सो 

स्मरश्ङ्कया न च तया संस्यते पाणिना ॥ यातु्वाचि सुद्धणस्य वच॑ मत्युत्तरं दी. 
यते श्वासः कितु न मुच्यते हुतवहक्रूरः कुरज्गीटशा ॥ <७ ॥ 

बासकसला ॥ निजपाणिपह्वतरस्वलनादमिनापिकाविवरमुत्पतितैः । अपरा परीक्ष्य 

दानकेयमुदे मुखवाप्तमास्यकमलश्वसनैः ॥ ८८ ॥ नेद समीरितमकारि कटा न चेयमिलया- 
काः कथमपि प्रथमा्धमहः । एवं विधेयमथ वाच्यमिदं मयेति रोषं प्रियाः मुकरतिनामति- 
वाहयन्ति ॥ ८९ ॥ कतं वपुषि भूषणं चिकुरधोरणी धूपिता कृता शयनर॑निधो करमुकवी- 
रिकासंभरतिः । अकारि ह्रेणीदटश्ा भवनमेय देहविषा सफुरत्कनककेतकीकुमुमक्रानिि- 

मिदुंदिनम् ॥ ९० ॥ विद्रे केयूरे कुरु करयुगे रत्नवल्येरं गुवीं ग्रीवाभरणरतिक्रयं 

किमनया । नवामेकमिकावल्िमिपि मयि चं विरचय पथ्यं नेपथ्यं बहुतरमनङ्गोतप्वविधौ 
॥ ९१ ॥ शश्र खापयति च्छरेन च तिरो धत्ते परदीपाङ्करं धत्ते सोधकपोतपोतनिनदैः सां 
करेतिकं चेष्टितम् । राश्वत्पाश्वैविवतिताङ्गरतिकं रोटत्कपोलदयुति क्रापि कापि कराम्बुजं 
भियधिया तल्पानििके न्यस्यति ॥ ९२ ॥ चों नीटनिचोलकपणविधो चूामणि चुम्बने 
याचिप्ये कुचयोः करार्पणविधो का पुनः कात्नीम् । इत्थं चन्दनर्चधितैमृगमदैरङ्गामि 
प्कुर्मती तत्कि यच्च मनोरथं वितनुते वारेषु वाराङ्गना ॥ ९३ ॥ टट दपणमण्डले निजन- 
वपुभृषां मनोहारिणीं दीपता्चिःकपिद च मोहनगृहं त्रस्य्कुरद्गीट्शा । एवं नो मुरतं भ- 
विप्यति चिराददयेति सानन्दया कामं कान्तदिदश्नया च ललिता हारे ऽपिता दएटयः॥९१४॥ 
हारं गुम्फति तारकान्तिरचिरं मथ्नाति काजीटतां दीपं न्यस्यति तरितुं तत्र बहुं जनह 
न धत्ते पुनः । आहीनामिति वापतकस्य रजनो कामानृषटपां क्रियां सानिस्मरमृखी नवो- 
दमुमुखी दृरात्समुदरक्षते ॥ ९९ ॥ शिस्पं दशेयितुं करोति कृतुकात्कहारहारस्लनं चि- 
्मरक्षणेकैतवेन किमपि हारं समुद्वीक्षते । गृहाल्याभरणं नवं सहचरीमृपाजिगीपामिषा- 
दित्थं पद्मटश्ः प्रतीलय चरितं स्मेराननोऽमृत्स्मरः ॥ ९६ ॥ 

उत्का ॥ अम्मोरहाषि शभोश्ररणावाराधितौ केन । यस्त विवछितवद्ना मदनाकूतं वि- 
मावयसि ॥ ९७ ॥ सखि स विजितो वीणावा्यैः कयाप्यपर् खया पणितममवत्ताम्यां तत्र 
क्षपाटितं धुवम् । कथमितरथा रेफाखीपु स्खटत्कम॒मा्पि प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दो 
म्रेयेण विृम्ब्यते ॥ ९८ ॥ भरभङ्क रचितेऽपि दिरधिकं मोत्कण्डमटीक्षते रुद्दायामपि 

वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते । काकेर्यं गमितेऽपि चेदसि तन् रोमाजमालम्बते दे 
निवहणं भविप्यति कथं मानस्य तस्मिन ॥ ९९ ॥ कं रुदः प्रियया कयाचिद्वा स- 
स्या ममेष्ेनितः किवा कारणगौरवं किमपि यत्नादयागतो वमः । इत्यालोच्य मृगीद्ा 
करतले विन्यस्य वृक्राम्बुजं दीर्ध निःशसपितं चिरं च रुदितं िप्ताश्च पपठ: ॥ १००॥ 
नि 
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यन्नाद्यापि समागतः पतिरिति मायः परपेदे परामित्थं चेतमि चिन्तयन्यपि सखीं न ती- 
उया च्छति । दीर्ध निश्वसनं दधाति चवित्रं न मेषे केवहं किचित्पकपलाण्डुपाण्डुर- 
रुषि धत्ते कपोरस्थरीम् ॥ १०१ ॥ अनेतुं न गता श्रम मियप्तती भीतो मुजंगाक्किम 
कुद्धो वा मरतिषेधवाचि किमपतौ प्राणेश्वरो वर्तेते । इत्थं कणैमुवर्णकेतकरनःपातोपघात- 
च्छटादक्ष्गोः कापि नवोढनीरजमुखी बाप्पोदकं मुश्षति ॥ १०२ ॥ स्नानं वारिदवारि- 
मि्विरचितो वाप्नो धने कानने शीतैश्चन्दनिन्दुमिर्मनपिनो देवः समाराधितः । नीता 
जागरणव्रतेन रजनी व्रीडा रता दक्षिणा ततं किन तपस्तथापि सरकं नायाति 
नत्रातिथिः ॥ १०३ ॥ 

वीररसनिर्देशः । 

मतुः पिण्डादृेणकये यज्ञःक्रयमहापणः । सृराङ्गनाखयंमाहो रम्यः कालोऽपमागतः 

॥ १ ॥ प्रायेण सुकरं दानं प्रायेण सुकरं तपः । प्राणानपेक्षी व्यापारः पूनर्वीरस्य 

दुःकरः ॥२॥ मा भैष्ट नैते निखिक्ञा नीदोत्पल्दलविपः । एते वीरावटोकिन्या 

रक्ष्या नवनविभ्रमाः ॥ ३ ॥ सङ्गासिष्न्तु मत्तेमकुम्भकृटाषहापिनः । एदोदण्डशे- 
पेऽपि कः सहेत पराभवम् ॥ ४ ॥ हतेऽभिमन्यौ क्रदधेन तत्र पार्थेन संयुगे । अक्षौ- 
हिणीः सतत हता हतो राजा जयद्रथः ॥ ९ ॥ लोहितायति चादि त्ररमाणो धनंनयः। 
पञ्विरातिप्ताहस्तान्निजघान महारथान् ॥ ६ ॥ रथेभ्यो गजवानिम्यः सङ्कमि वीरपकराः | 
पतिताः पात्यमानाश्च द्दयन्तेऽगंनताडिताः ॥ ७ ॥ पूरणे शतसहस्रे दे पदातीनां नरो- 
तमः । मनज्वाल रणे भीप्मो विधूम इव पावकः ॥ ८ ॥ आकणपहितिः स्यामो वयप 

रीतिपञ्चकः । रणे पर्यचरदोणो वृद्धः पोडशवपेवत् ॥ ९ ॥ लक्ष्मणो ठनुसंधानो दृर- 
पाती च राघवः । कर्णो ददम्रहारी च पाथेस्येते तरयो गणाः ॥ १० ॥ न काछट्म्यन 

ाक्रस्य न विप्णोवित्तदस्य च । श्रयन्ते तानि कमौणि यानि युद्धे हनूमतः ॥ ११॥ 

प्तप हताः कोव्यो वानराणां तरचिनाम् । पश्चिमेनाद्रशेपेण मेघनादेन पायकः 

॥ १२ ॥ धृतधनुपि शौशाछिनि ढा न नमन्त यत्तदाशयम् । पिपतकेषु गणन। 

रेव वराकेषु काकेषु ॥ १२. ॥ जीवन्नेव मृतोऽप्तो यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम् । 

कृतमृखभङ्खो दरात्करोति नर्देशमङ्गल्या ॥ १४ ॥ रिमणिरपि निश्चेष्टः पादन्तिमयु- 

तेमनाक्टः । ज्वलतितरापिति को वा मन्युं सोहं क्षमो मानी ॥ १९ ॥ करित्रेऽपि शख- 

भित्तेऽप्यापत्पतितेऽपि निर्धिशेषेऽपि । हनुमति कतप्रतित्े दैवमदेवे यमोऽप्ययमः ॥ १६ ॥ 

लोकः शरुमस्तिष्ठतु तवदन्यः पराचुखानां समरेषु पमाम् । पल््योऽपि तेषांन दिया 

मुखानि पुरः पखीनामपि दशयन्ति ॥ १७ ॥ हा तात ततिति सदनात ¦ क्णन्छठन्मू- 

त्रकफानुटिघठः । वरं मृतः किं मवने क्रिमाना दष्टदन्तच्छदममक्रः ॥ । ८ ॥ 
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संमूच्छितं संयुगंपरहरिः परयन्ति मुपतप्रतिबुदधतुल्यम् । आत्मानमङ्गपु सुराङ्गनानां 
मन्दाकिनीमासतवीनिताङ्गम् ॥ १९ ॥ कंश्चिद्विपत्वङ्गहतोत्तमाङ्गः सदी विमानपरमुतामु- 
पेल । वामाङ्गपंपक्तमुराङ्गनः खं एलयत्कबन्धं समरे ददशे ॥ २० ॥ ते क्षत्रियाः कुण्ड- 
हिनो युवानः परस्परं सायकविक्षताङ्गाः । कुम्भेषु ल््राः ुपपुगेजानां कुचेषु लग्र 
इव कामिनीनाम् ॥ २१ ॥ मृरेणुदिर्धान्नवपारिजातमालारजोवासितनाहुमध्याः । गाढं 
हिवामिः परिरम्यमाणाः सुराङ्गनाश्िष्टमुनान्तरारः ॥ २२ ॥ सटीरयातानि न 
भतुरभ्रमो् चित्रमुचचैःश्रवसतः पदक्रमम् । अनुदुतः संयति येन केवटं बस्य शत्रुः मरशदं् 
दरीघताम् ॥ २३ ॥ कोऽप्येष खण्डितरिरा विकमन्मुखश्रीः परारन्धताण्डवविधिः 

सुरकामिनीमिः । आलोक्यते निजकरामिनयानुरूपव्यापारितेक्षणनिवेदितसचप्तारः 
॥ २९ ॥ स््रीषु प्रवीरजननी जननी तवैव देवी खयं भगवती गिरिनापिं यस्य । वदो- 
वैशीठृतविशाखमुखावोकत्रीडाविदीर्णहदया रण्यावमूव ॥ २९ ॥ राखीकतस्तर- 
वरः कपिपुंगवेन रङ्केशवक्षपि म्रणाटपरदुः पपात । तत्र स्थितैश्च कुमुम कुपमेप्रेनं सीता- 
वियोगविधुरं टदमाजघान ॥ २६ ॥ दष्टस्तृणीरृतजगत्रयप्रचमारा धीरोद्धता नमयतीव 
गतिषेरित्रीम् । कोमारकेऽपि गिरिवदरुतां दधानो वीरे रसरः क्रिमयमेत्युत दृष एषः 
॥ २७ ॥ अमराटृतस्य चरितातिशयैश्च दष्टरलयदरुतैरपहतस्य तथापि नास्था । कोऽप्येष 
वीररिशुकाृतिरममेयमाहात्म्यमारसमुदायमयः पदाथः ॥ २८ ॥ पमरविहरदम्मद्र- 
छनिःपातमिन्नप्रतिनरपतिभिन्नाद्राखता विम्बमध्यात् । वयमहह धरायां पातयाम 
पताकावप्तनपवनरों वारि दिव्यापगायाः ॥ २९ ॥ वयस्याः क्रोष्टारः प्रतिशत 
बद्धो ऽज्ञाटेरयं किमप्याकाहूमः क्षरति न तथा वीरचरितम् । मृतानामस्माकं भवति परवर्यं 
वपुरिदं मद्भिः कतव्यं नहि नहि पराचीनचरणम् ॥ ६० ॥ कपोले जानक्याः करिक- 
रमदत्तयुतिमुपि स्मरस्मेर गण्डोडमरपुखकं वक्रकमटम् । मुहुः पर्यशुण्वन्र ननिचरते 
नाकटकलं जटाजृटग्रन्थि द्रदयति रघृणां परिवृटः ॥ ६१ ॥ महोमेनो यस्य प्रमद्यमद्रा- 
सहवरेः शरमुक्तो जीवन्हिरिव दारजन्मा समभवत् । द्मां च क्षत्राणां मुनवनमहा दर्भ. 
विपमामयं वीरो धीमाननयदुपविशान्वमुमतीम् ॥ ३२ ॥ परयोजन्मा नाद्य भ्रगरति मम 
रामः स्वयमहं न पुत्रः पोत्रो वा रघरकुटमुवां च क्षितिभुजाम् । अधीरं धीरं॑वा कल्यत 
जना मामयमयं मया बद्धो दुष्टद्धिनदमनदीक्षापरिकिरः ॥ ३६ ॥ चापाचा्यन्िप्रवि जयी 
कातवीर्य विनेयः दाखव्यस्तः सदनमुदधिभृरियं ईन्तकारः ¦ अस्वेतैतत्किम् तवतो 
रेएकाकण्टवाधां बद्धस्पैस्तव प्रशुना छन्ते चन्द्रहाप्ः ॥ ३४ ॥ अन्तैः स्वैरपि संय- 
ताम्रचरणो मृच्छोभिरामः क्षणे साधीनव्रणिताङ्गशसखनिचिते रोमोद्रम वर्णयन् । मय्ानु- 
दख्यान्नजान्परमयन्पतनेयत्रिषठुरं धन्यो धाम जयभ्रिय एथरणस्तम्भे पताकायते ॥ ६९ ॥ 
न~ ~~~ -- ~~~ =: ~ ~ --~------+ 

१ ्राम॒प्रमाणा भिक्षा स्याद्र म्रासचतुष्टयम् । अप्रं चतुर्गणं प्रार्न्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 
--* ~ ~~~ मे 
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ननन्दोरमले कटे व्यपदिरस्यदापि धत्ते गदां मां दुः शाप्तनकोप्णशोणितपुरा्षीय 
प भाषत । दपीन्धो मकैटमदधिमि हरावृप्युढतं भटे मव्राप्तन्रुपशो विहाय प्र- 
१९ पङऽृना ठीयपे ॥ ३६ ॥ वीरोऽप्तौ किमु वण्यते दरागलच्छिनतः शिरोभिः खयं 
धः पूनालनमुतसृक षयित देवस्य सदवद्िनः । पूत्रर्थ हरकण्ठसू्भुनगम्याकरपणा- 
यायतः पेष ॥. छृतश्रुकुटिमिरिकलान्ते वरितः ॥ ३७ ॥ तुष्टे तिसणां प्रा- 
मपि ।रपां कण्डूलदोमेण्डटीक्रीडाठततपुनःपरूटरिरमो वीरस्य रिप्पोषैरम् । याच्नदैन्य- 
परथि यस्य, कटहायन्ते मिथस्त्वं ब्रणु त्वं दृणविभितो मुखानि स दश्चमीवः कथं 
वण्यते ॥ २८ ॥ मूमात्रं ्रियदेतदभवमितं तत्पाधितं हारथते यद्वीरेण मवादरेन वदति 
त्रिःपपरृत्वो जयः । वीरोऽयं नवबाहुरीदशमिदं घोरं च वीरघ्तं तत्क्रोधादिरम प्रप्ीद 
भगवज्ञात्यव पृज्योऽपति नः ॥ ३९ ॥ तात तवं निनक्णैव गमितः सर यदि सकि त 
नृमस्त्ेकमिदं वधृहतिकथां तातान्तिकं मा ठृथाः । रामोऽहं यदि तदनः कतिपयं ग- 
नगत्कधरः सार्थं बन्धुजनैः सुरेन््रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ ४०॥ त्य्यर्था्नभानि 
किनरगणेद्वीतेमवद्धिकमेरन्तःसमृतमत्सरोऽपि मगवानाकारगुप्ौ छती । उनीठदरवदी- 
गरदक्षिणमुनारोमा्विदोचरदरापपैरेव विढोकचनैरमिनयलयानन्दमाखण्डलः ॥ ४१ ॥ रा- 
स्राशसिकथैव काननमगाद्रीवीणपाणिधमाः पन्थानो दिवि सेकुचन्ति वपुषा वन्ध्या न 
सृते भन् । रक्षमीरप्यरविन्दसोधवलमीनिव्यृहपयङ्किकाविश्रानेरलिमिन कुत्ररयग- 
ण्ठोत्वरैमोदते ॥ ४२ ॥ अस्रोघमरपतरेण रावणिरपरौ यं दय॑शोमागिनं चके गौतमद्चापय- 
न्त्ितमुनस्थेमानमाखण्डटम् । कच्छगतकृटीरतां गमयता वीर तया रावणं तत्ममृष्ट- 
महो विद स्यकारिणी जागतिं सत्पुत्रता ॥ ४३ ॥ च्वारो वयमृविनः म॒ भगवानर्मो- 
पदेष्टा हरिः सङ्खामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता । कौरव्याः पर्वः मियापरि- 
मवद्केशोपशान्तिः फठं राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदृन्दभिः ॥ ४४ ॥ भ- 
द्यारभ्य कटोरकामकल्ताविन्यस्तदस्ताम्बुनस्तावन्न प्रकटीकरोमि नयने शोणे निमेपो- 
दयात् । यावत्सायककोयिपाटितसिपष्ष्मापाटमाटिस्वटन्महीमाल्यमिटत्परागपट्कैरामोरिनी 
मेदिनी ॥ ४९ ॥ नो तावत्कटयामि केटिपणे वामभ्रुवो लोचने तावन्न प्रणयावीटमन- 
सः पर्यामि मातुमुखम् । यावत्तारफुडारपातनिपतत्मत्यथिष्वीपतित्राम्यत्छणेकिरीरदरि- 
रपो भ्राम्यन्ति नो फेरवः ॥ ४६ ॥ निःपीते कटशोदरवेन न्धी गौरीपतेगङ्कया होतुं हन्त 
वपुरुखाटदहने यावत्छृतः प्रक्रमः । तावत्तत्र मया विृर्षनगरी नारीटगम्भोरहदन््रमस्वय- 
दखवारिपष्डैः सृष्टाः पयोराहायः ॥ ४७ ॥ आजन्मब्रह्मचारी एथृटभुनरिलास्तम्भविभ्रा- 

नमानज्याघातश्रेणिपं्ान्तरितवमुमतीचक्रजेतरप्रस्तिः । वक्षःपीटे घना्व्रणक्रिणकरटिने 

सुवानः धपतका््ातो राजन्यगोषठीवनगजमृगयाकीतकी_नामदन्यः ॥ १८ ॥ शद्रा 
१ गुधिष्टिः २ द्रौपदी. ३ शब्दं करोति. 
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संत्रासमेते विजहितहरयो मिन्नमत्तेमकुम्भा युप्मदेहेषु लनां दधति परममी सायका 
निःपतन्तः । सौमित्रे तिष्ठ पात्रं लमपि ने हि रुषां नन्वहं मेवनादः किचित्सरम्भटीटा- 

नियमितनटथि राममन्येषयामि ॥ ४९ ॥ अस्रज्वारावहीढमतिवलनट्येरन्तरोबयमाणे 
तेनानाये स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सक्षन्वीश्वराणाम् । कणोटं संप्रमेण व्रन छप 

समरं सुच हार्दिक्य शङ्कं तति चापद्धितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ ९० ॥ 

ट्टा केशेषु मायौ तव तव च पशोस्तस्य रज्ञस्तथोवौ मलक भूपतीनां मम मुवनपतेराज्ञया- 
दूतदामर । तसिम्यैराुबन्धे वद किमपकतं तेता ये नरना बहवोवीयातिमारदरविणगुरुपदं 
मामनितेष गवः ॥ ९१ ॥ 

करुणारसनिर्देशः । 
अस्याः कुसुमशय्यापि कोमटाङ्गचा स्जाकरी । सापिशेते कथं देवी ्टन्ती 

मधुना चिताम् ॥ १ ॥ सरक्ान्मघवतः पौत्रः पुत्रो गाण्डीवधन्वनः । सस्ीयो वामदेवस्य 
तं गराः पर्युपासते ॥ २ ॥ अप्रहायः सहायार्थी मामनुष्यातवान्भुवम् । पील्यमानः 

दरैस्ती्षणर्रोणद्रौणिरपादिमिः ॥ ३ ॥ मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः। 

अमितस्य हि दातारं तीरं का न शोचति ॥ ४ ॥ अथ बद्धजटे रामे सुमन्त्रे गरहमागते । 
क्तो राजा सुत्यागादविश्वसौरिवाप्रमिः ॥ १ ॥ देशो देशे कलत्राणि देशे देरो च 
बन्धवाः । तं देदयं नेव पदयामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ ६ ॥ म्नियस्य सुद्रो यत्र मम 
तत्रेव समवः । मूयादमुप्य भूयोऽपि मूयाप्मनुपचरः ॥ ७ ॥ विदन्ततीव ममाणि देहं 
शोपयतीव मे । दहतीवान्तरात्मानं कूरः शोकाम्निरुत्थितः ॥ ८ ॥ अविशीणेकान्तपात्र 
नव्यदशे सुमुखि संमत्नहे । महेहदीपकरिकि कथमुपयातासि निर्वाणम् ॥ ९ ॥ वत्स 
गच्छ मम॒वाचिकमेतद्रामचन्द्रचरणे कथयेथाः । आवयोरिि मवेदनुरामो नावयोरि 
विभिः प्रतिकरटः ॥ १० ॥ ोशवात्ममृति योषितां प्रियैः सौहदादषए्यगाद्चयां भियाम् । 
छद्मना परिददामि मृलवे मानिको गृहशकूनितिकामिव ॥ ११ ॥ शीटानि ते चन्दनकशी- 
तानि श्रुतानि भृमीतलविश्रुतानि । तथापि जीर्णो पितरावतम्मिनिविहाय हा वतम कथं 
मयापि ॥ १२ ॥ वनी मुनीनामटवी तरूणां दरी गिरीणां त गवपितैव । अतः परं ट- 
दमण प्ष्मटक्षीं प्राणा बहिम॑य गवेषयन्तु ॥ १६ ॥ अर्थो हि कन्या परकीय एव ता- 
मद्य पुप्रप्य परिग्रहीतुः । जातो ममायं विशदः प्रकामं प्र्यपितन्यास्र इवान्तरात्मा 

॥ १४ ॥ गृहिणीसचिवः सरसी मिथः मियरिप्या टलिति कलाविधौ । करुणाविमुखेन 
मरत्ना हरता लां वद करिनमे हतम् ॥ १९ ॥ अपहस्तितबान्धवे त्रया विहितं साह- 
समस्य तृप्णया | तदिहानपराधिनि म्रिये सखि कोऽयं करुणोज्सितक्रमः ॥ १६ ॥ ति- 
पिने क जटानिनन्धनं तव चैदं क मनोहरं वपुः । अनयेपटनाकिरः स्फुटं तनु खद्धेन 
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शिरीपकर्तनम् ॥ १७ ॥ मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नकमूतिरवरा तपस्विनी । गतिप्त- 
योरष जनस्तमर्दयत्रहो विये लां करुणा रुणद्धि न ॥ १८ ॥ मदयेसंदष्टमृणाटमन्थरः 

प्रियः कियदुर् इति त्रयोदिते । विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये सर कीटगभविता 

तव क्षणः ॥ १९ ॥ इयमियं मयदानवनन्दिनी त्रिदशनाथजितः मरसवस्थटी । किम- 
परं दङाकंषरगेहिनी त्यि करोति करटहययोजनम् ॥ २० ॥ उत्खातदैवतमिवायतनं 
मुररिरस्ताचटान्तरितपू्यमिवान्तरिकषम् । हम्भीरमूमृनि गते सुरवेदम विश्वं पश्यामि हार- 
मिव नायकरतशुन्यम् ॥ २१ ॥ आदाय मांसमखिलं स्तनवजेमङ्गानमां मृज वागृरिक यामि 
कुरु प्रमादम् । सीदनित शप्पकवलग्रहणानभिज्ञा मन्मागेवीक्षणपराः रिवो मदीया ॥२२॥ 
सद्यः परीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी गला जवात्रिचतुराणि पदानि सीता 1 गन्तम्यमस्ति करिय- 

दिर्लसरुद्रवाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम् ॥ २६॥ हता पति टृपमवकष 

मृजद्गदषटं देशान्तरे विधिवश्ाद्रणिकास्मि जाता । पुत्रं पति समधिगम्य चितां प्रविष्टा 

शोचामि गोपग्रहिणी कथमद्य तक्रम् ॥ २४ ॥ अस्तेगते शशिनि सैव कुमृदती मे 

दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयद्चोमा । इष्टपमरवाप्रजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नृनमति- 

मात्रमुहःहानि ॥ २१ ॥ यस्य ल्या व्रणविरोपणमिङ्ुदीनां तैलं ्यपिच्यत मृष 

कुशसूचिविद्धे । स्यामाकमुष्टपरिर्वाधितको जहाति सोऽयं न पुतरहृतकः पठर्वा मू- 

मस्ते ॥ २६ ॥ दैवे रपैराग्वदनक्ञाटिनि हन्त जति याते च प्रति दिवं मरति बन्धु 

शते । कसे मनः कथयितासि निजामवस्थां कः शीतः शमयिता वचनस्तवीधिम् 

॥ २७ ॥ सर्वऽपि तिसपृतिपथं विषयाः परयाता विद्यापि सेदकटिता विमृखीवमूव । 

सा केवलं हरिणदावकलोचना मे नैवापयाति दृदयादधिदेवतेव ॥ २८॥ धृता 

पदस्वलनभीतिवरात्करं मे यारूढवत्यमि शिलाशकट विवह । मा मां विहाय कथमदय 

तापिनि धामारोहसीति दृदयं शतधा प्रयाति ॥ २९ ॥ भूमौ स्थिता रमण नाथ मनो- 

टरेति संमोधमयमधिरोपितवलयपि द्याम् । सर्ग गता कथमिव क्षिपति वमेणशावक्षि तें 

ध्रणिधृषटिषु मामिदानीम् ॥ ३० ॥ कनकहरिणं हला रामो ययो निनमाश्रमं जनकत- 

नयां आणिम्योऽपि म्रियामविोकयन् । ददमुपगोवीप्पापरमिमौन्तिोचनो न विशति 

उदरमाश्षतन्तुरणारमयादसौ ॥ ३६ ॥ अभेदं रहोभिः कनकहरिणच्छदमविधिना तपा शत 
्पि्व्मथयति यथा क्षालितमपि । जनस्थाने शल्य क्हणकररुणेरामचरितेरपि अवा 

रोरिल्यपि र्ति वजस्य हृदयम् ॥ ३२९ ॥ धुव ध्वमो मावी जटनियिमहीरैरपरितामतो 
० £ क 

क 

मरलोः ीत्कणलघरषु का जन्तुषु कथा तथाप्येपुव्यपतनननितः कोऽपि वरिपयो 
~- -----~-~- „..----- ~~~“ ~~ --- 

१ अरध्यासमीषदेशे, २ रिरीपकुसुमवतकोमला, ३ वारवारम् ४ पचसे. ५ सेदे. ६ मनौव्ययाम्- 

७ श्रमत्तपादिता. स्रगम्. ९ कपटम्, १० आचरितम्. ११ द्रः. १२ अल्यन्नकरस्णः. १३ पापान 

१४ दीर्यति, १५ नकिः. 



५९२ सुमाषितरत्नभाण्डागारम् । प्र] 

विवेक्ोन्माथी दहति हरय शोकदहनः ॥ ६६ ॥ अक्षत्रारिरृतामिमन्युहननमोद्ृतती 
रक्षः पार्थस्यारृतसातरवमतिकतेरन्तः शुषा मुह्यतः । कीणां बाप्पकणेः पतन्ति धनुषि 
त्रीडाजडा दृष्टयो हा वत्सेति गिरः स्फरन्ति न पुनमियान्ति वक्तरा्रहिः ॥ ३४ ॥ कोऽहं 
्ूहि पते खयं स मगवानायैः स॒ को राघवः के युयं बत नाथ नाय जरिमिदं दामोऽ्षि 
ते रक्षणः । कान्तारे किमिहास्मदे बत ससे देव्या मतिमेग्यते का देवी जनकराधिरा- 
जतनया हा जानकि क्रपिहा ॥ ६९ ॥ मध्यत दववहिनोप्मममये ददह्यमानाद्रिरः 
कृच्छराननिमैतमुत्तषं रमथो वीक्षयैकरकाक्षमम् । प्रणा जीवयितुं मिथः पििषिित्यच्ाय 

मिथ्या पिबन्नि्॑ग्रास्यमपीतवारि हरणहन्दरं विपन्नं वने ॥ ३६ ॥ हा मातस्त्वरितासि 
कुत्र किमिदं हा देवताः करारिषो पिक्माणान्पतितोऽशनिहुतवहस्तेऽङ्धेषु दग्धे दशौ । 
इत्थं वरपरमध्यरुढकरुणाः पौराङ्गनानां गिरशचित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुवन्ति 
भित्तीरपि ॥ ३७ ॥ यास्यलद्य राकुन्तठेति हदयं संम्णष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्मितवाप्प- 
वृत्तिकट्षश्चिन्तानदं ददोनम् । वैग्यं मम तावदीटशमपि हाद्रण्यौकपः पीञ्चने 
गृहिणः कथं न तैनयाविश्षेषदुःतैनेवैः ॥ ३८ ॥ पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जटं युप्माठ- 
पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां सेहेन या प्व । आदौ वः कुमुमप्रसृतिममये यस्या 
भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सरवरनुज्ञायताम् ॥ २९ ॥ या केटिच्युतकर शेश - 
विषमां शय्यां न मेने पुरा या जाखान्तरनिगतकैक्रिरणोतादपि म्टायते । तेयं निषटुर- 
काष्टसंचितचितां देदीप्यमानानदयं स्मेरा भजते यदि म्रियमृणं सरहस्य करि दप्करप् 
॥ ४० ॥ ष्वस्तः काव्योरुमेरुः कविविपणिमहारत्नरारी विरीणंः शष्कः शन्दौवपिः 
परटयमुपगतो वाक्यमाणिक्यकोशः । दिग्योक्तीनां निधानं निधनमपगतं हा हना द्ित्यवाणी 
माणे गीवाणवाणी पणयिनि विधिना शायिते दीर्भनिद्राम् ॥ ४१॥ 

------~~-“-~~~---~-------- ------ --~---~ 

अद्रतरसनिदेशः 
तास्मन्युद्धे क्षणनेव त्रितो वानरध्वजः । सरथं सध्वजं साश्वं भीप्ममन्तदमे हरै 

॥ १ ॥ रत्नमित्तिषु पंकानैः मतिविम्बातैेतः । ज्ञातो लङ्कन्रः दरच्छादाञनेगेन 
त्वतः ॥ २ ॥ चतुप्वेपि समुद्रेषु संभ्यामन्वास्य तत्षणात् । कक्षालितं निशाने स्र 
वाटिः पटस्त्यमलजत् ॥ ३॥ न केनापि श्रुतं दृष्टं वारिणा वारि शप्यति | अहो 
गोदावरीवारा मवप्निनधुविशुप्यति ॥ £ ॥ एप वन्ध्यामृतो याति वपप्पकतरोखरः । 
मगतृप्णाम्मसि स्नातः ₹ईशिशृद्धधनुधेरः ॥ ५ ॥ कस्मै फ कथनीयं कस्य मनःतरल्यमो 

१ व्िवेकोन्पृटनः. २ अरण्यवापिनः. ३ गरटस्थाश्रपमिणः, ४ कन्यावर्रागदःखः. ५ उदक्रेन. ९ खमा- 
कार तस्य पुष्येण कृतः शेखरः रिगोमूप्रणं येन. ५ मरमर्विकोदके कतमननः, ८ दारराङ्कतधनरथारी, 
९ विश्वासः. । | „1. 



प्र०१ अहुतरपनिर्दशः। श 

भवेति । रमयति गोपतधूटी कुजकुीरे परं बह्म ॥ ६ ॥ चित्रं कनकरतायां पन एवापरं 
मूते । कुपमपमुदमपभये नो जाने फि परं भावि ॥ ७ ॥ अम्बुनमम्बुनि जातं न हि 
दष्टं नातमम्बुनादम्बु । अधुना तद्विपरीतं चरणसरोजाद्विनिर्गता गङ्गा ॥ ८ ॥ नाता 
रता हि शे जातु तायां न नायते टः ! अप्रुना तद्विपरीतं कैनकरतायां गिरिद्वयं 
जातम् ॥ ९ ॥ कमटमनम्मपि कमरे कुवयमेतानि कनकलतिकायाम् । सा च सुकुमार- 
मुभगेतयुत्पातपरम्परा केयम् ॥ १० ॥ चित्रं कनकरतायां शरदिन्दुस्तत्र सञनद्धितयम् । 
तत्र च मनोजधनुपी तदुपरि गाढन्धकाराणि ॥ ११॥ चित्रं महानेष बतावतारः क 
कानितरेषामिनवैव मङ्किः । लोकोत्तरं भैयेमहो प्रमावः कप्याकृतिरमूतन एष सर्गः 
॥ १२ ॥ स्थाणुः खयं मृटविहीन एव पूत्रो विशाखो रमणी चपर्णा । परोपनीतेः 
कुपुमैरनखं फलतयभीष्टं किमिदं विचित्रम् ॥ १३ ॥ किं क्रमिष्यति रिठेप वामनी याव. 
दित्यमहसन्त दानवाः । तावदस्य न ममौ नमस्तटे रङ्िताकेशशिमण्टटः क्रमः ॥ १४ ॥ 
युगान्तकाटम्रतिमंहतात्मनो जगन्ति यस्यां स॒ करकरप्रमाप्तत । तनौ ममुस्तस्य न केटमद्धिष- 
म्तपोधनाम्यागमपंभवा मृदः ॥ १५ ॥ कथमुपरि कलापिनः कलापो विलपति तस्य त- 
लेऽषटमीन्दुखण्डम् 1 कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकुमुमं तदधः मवाटमस्मात् ॥ {६ ॥ 

विपूरेन सागरशयस्य कुक्षिणा भवनानि यस्य पपिरे युगक्षये । मदविभ्रमाप्रकठया पष 

पनः प प्रसियैकतमयेकया टशा॥ १७॥ पर्राल्यमागमिह सानृषु संनिषण्णाः पद्यनति शान्त- 
मरसता््रतरांशुजाम् । पंपूणटन्धटलनाटपनोपमानमत्सङ्गपङ्िहरिणप्य दिर्माशुमू्तः 

॥ १८ ॥ हदं तावच्चित्रं यदवनितटे पपणर कटङकादन्मुकतः क्रिमपि च तदन्ततरि- 

टपतति । भवां माणिक्यं कुवटयदटं मन्मथधनुमनोवीणावादप्वनिरिति महचित्रमपरम् 

॥ १९ ॥ मूक्ारव्धं कमपि वधिरः कमाकर्णयन्ति श्रद्याम्तं विलितति कुणिः छ 

वरया वीक्षतेऽन्धः । जम्यारोहलयहह पहाप्ा पङ्करप्यद्विङ्ं सान्द्रारम्याः रिशनुभरणतो 
मन्दमायानति वन्याः ॥ २० ॥ काकृत्स्येन शिरांपि यानि दातशदित्नानि मायानि 

परीरस्त्यस्य विमानपीमनि तथा ्रन्तानि नाकोकपराम् । तान्येवा्य धनुः्रम्रशमनं 

कर्वन्ति सीतापतेः ऋरडाचामरडम्बरानुरृतिमिरदोदयमानैः कवेः ॥ २१ ॥ फ नृपो 

ठरिम्य विशवमुदरे कवा फणान्मोगिनः रोते यत्र हरिः खयं जछनिभः मोऽप्यकदश 

पितः । आश्रयं करदोद्रवो मनिरसौ यस्येकहसेऽमबधमण्टषीयति पद जीयति फणी 

भद्धौयति श्रीपतिः ॥ २२९ ॥ ोण्ठितचनद्रशेखरथनण्डवभङगायतष्टङ्ार्वनिराय- 
नारचरितमस्तावनाडिण्िमः । द्रातपरथम्तकपालपंपुरमिलद्रहयण्टमाण्डोदरभ्राम्यतििण्डि- 

तचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ ९९॥ _ 

म ली र सुवा ु्यायामहयण्यम् ३ पर्मतु स्तनदरयमिति भावः. ४ श्रद्धावान्, 

५ प्रिकपाणिः. ६ रिखगम्. ७ अगस्तयः, 

७५५ 



९९४ सुमापितरतमाण्डागारम् । प्र०९ 

हास्यरसनिरदेशः 
निहायाश्छेदनं नास्ति न ताट्पतनाद्रयम् । निषिदेषेण वक्तत्यं निरञ्नःको न 

पण्डितः ॥ १॥ परान्नं प्राप्य दुवे मा प्राणेषु दयां कुरु । दृमानि परान्नानि प्राणा 
जन्मनि जन्मनि ॥२॥ विना मद्यं विना मांपं परखहरणं विना। विना परापकारेण 
रिविरो दिवि रोदिति ॥ ३ ॥ पर्वं चेटी ततो वेदी पश्चाद्रवति कुट्टिनी । सर्वापायपरि- 

भ्रष्टा वेस्या भवति तापपी ॥ £ ॥ यदक्षिमृठतापाद्धैः स्ियः कबैन्ति चापदम् । 
जघनेप्वेव तत्सर्वं पतल्यनपराधिषु ॥ ५ ॥ केशलृचवनप्ताम्येऽपि हन्त पर्येतद॑न्तरम् । उ- 
पस्थाः कीरमश्ननि प्रतभक्तं दिगम्बराः ॥ ६॥ सामगायनपूतं मे नाच््र्टमधरं कृरः । 

उत्कण्ठितासि चेद्रद्रे वामं कणं दशख मे ॥ ७ ॥ भम्माङ्गटिवकोड़ायी बाट्शोची तथा 
हिही । धारावतीं चक्रवती पडते पुरुषाधमाः ॥ ८ ॥ मेषकः प्र॑प्यकः काण्डः किम- 
कः स्तम्भटीनकः । योगी तत्काटसेगी च पठते सेवकाधमाः ॥ ९ ॥ आदौ वेश्या 
पुनदंसी पश्ाद्रवति कु्टिनी । सर्वोपायपरिक्षीणा वद्धा नारी पतित्रता ॥ १० ॥ गताः 

केचित्मबोधाय खयं त कुम्भकर्णकम् । तदधःपवनोत्सगीदुडीय पतिताः कचित् ॥ ११॥ 
अम्र खटु संसारे सारं खशुरमन्दिरम् । टयो हिमालये रते हरिः रोते महोदधौ ॥ १२॥ 
कमले कमला रेते हरः रेते हिमाट्ये । क्षीराब्धौ च हरिः रेते मन्ये मत्कृणदाङ्कया 
॥ १३ ॥ बिटाद्रहिषिरस्यान्तःस्यितमाजौरसपेयोः । मध्ये चाखुरिवाभाति पल्नीहय- 
युतो नरः ॥ १४ ॥ मदा वक्रः पदा कूरः सदा पूनामेक्षते । कन्यारारिम्थितौ निय 
जामाता दशमी ग्रहः ॥ १९ ॥ स्वयं पञ्चमुलः पुत्रौ गजाननपडाननौ । दिगम्बरः कथं 
जीवेदन्नपूणो न च्रे ॥ १६ ॥ उदरद्ययमरणमयादधीद्गाहितदारः । यदि नेवं तम्य 
सुतः कथमद्यापि कुमारः ॥१७॥ अङ्कटिमङ्गपरिकल्पनविविधविवादमवरत्तपाण्डित्यः। जपनप 
लोष्टः सजने ध्यानपरा नगररथ्यामु ॥ १८ ॥ मण्डो नरि नग्रश्छञ्री दण्डी कपा- 
यचीरी वा । भस्मस्मेरहारीरा दिदि दिशि मोगी वरिनम्भते दम्भः॥ १९॥ मकृर्टीकरि- 
ल्च्छाटः कण्टक्रिताङ्गः कटाक्ष्िकराक्षः । कवटयति एगुलकवदेस्तण्डुटमचलं द्धिनः 
करटः ॥ २० ॥ क्यविक्रयकरूटतुटाटाप्रवनिःकेपरक्षणव्यानैः | एतै हि दिवसनोरा 
मुप्णन्ति महाजनं वणिजः ॥ २१॥ आख्यायिकानुरागी बरनि सदा पुण्यपुस्तकं श्रौ- 
तुम् । दष्ट इव कृप्णप्तपः पायते दानधर्मम्यः ॥ २९ ॥ द्वा दिशि दिरि दि 
याचकचकिताऽवगृण्ठन छता । चौर इव कुटिटचारी पलायते कृरिटरथ्याभिः ॥ २३ ॥ 
गणयति गगनं गणकश्चन्द्रंण प्मागमं विशाखायाः । विविधमुजगक्रीडाप्रक्तां गृहिणी न 
जानाति ॥ २४ ॥ कटमाग्रनिगतमपीचिन्दुम्याजेन साज्ञनाश्रकणैः । कायस्थलण््यमाना 
रोदिति सिन्नव राज्यश्रीः ॥ २९ ॥ वाचयति नान्यटिखितं टिखितमनेनापि वाचयति 
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न्यिः । अयमपरोऽस्य विदोषः यमपि हिसितं खयं न वाचयति ॥ २९ ॥ अ 
नाम जनानां जीवितिमखिटक्रियाकलपश्च । तु भरहरनि धृती छगलगला गायना छोर 
॥ २७ ॥ तमति वराकश्रोरो हाहाकारेण याति पत्रस्लः । गायनोरः कषयो हा- 
हा छवा न याति रक्ष्यं च ॥ २८ ॥ आन्मत्रणनयङ्ग्धैः प्रतिपदहकारम्रारपिः । 
सवयमुक्तपाधरवादैरन्तरयति गायनो गीतम् ॥ २९ ॥ मेरुः स्थितोऽतिद्रे मनप्यममि परा 
पारयज्य । भीतो भयेन चौयाद्वोराणां हेमकाराणाप् ॥ ३० ॥ तस्मान्महीपतीनामपभवे 
दस्युचराणाम् । एकः सुवणकारो निग्राह्वः सवेथा नियम् ॥ ३१ ॥ उपमृक्तसदिरवी- 
टकजानेताधररागमङ्गमयात् । पितरि मतेऽपि हि वेद्या रोदिति हा ताततातेति ॥ ३२ ॥ 
वणेनद्यितः कश्चिद्नदयितो दानकर्मदयितोऽन्यः । रक्षादयितश्चान्यो वेश्यानां नर्मद- 
यितोऽन्यः ॥ १३ ॥ शुणु सतति कोतुकमेकं आम्येण कुकामिना यदद्य कृतम् । पुरतप॒स- 
मीरिताक्षो प्रतते मातन मृक्तास्मि ॥ ३४ ॥ श्रमणः श्रावकवध्वाः स॒रतविधो दशति ना- 
धरं दत्तम् । मदिराक्षि मांप्रमक्षणमस्मत्पमये निषिद्धमिति ॥ २९ ॥ द्िनराजरोषगे यप- 
भारूटः मदा सदारस्वम् । चक्रे हर तदिधिना पुनरुपनयनं छ्लारप्रटितं ते ॥ ६६॥ विनापि 
तातेत विना जनन्या गजाननः शमुसुतामिधानः। विनैव रासेण तरिनेव वेरमाध्यंदिनानामिव 
पाटकोऽभत् ॥ २७ ॥ शिक्षितापि ससिभिनन सीता रामचन्द्रचरणो न नमाम । फ मि 
प्यति मुनीरवधृवद्राररत्नमिह तद्रनपति ॥ ६८ ॥ अयं परर म पितृरङ्धमृपणं पितामहा 
र्पमुक्तयोवनः । अटंकरिप्यत्यथ पूत्रपौत्रकान्मयाधूना पूप्पवदेव धार्मेते ॥ ६९ ॥ पैराग्यम- 
द्विरचनावचनैः प्रतय रण्डां चिराय विकरस्तनसनताङ्धीम् । बह्मोपदेशभिपक्तगमतगण्डभित्ति 
निःशङ्कनुम्बनरपैः कितवा द्रवन्ति ॥ ४० ॥ धान्याकनागरनिशा्रकदादिमलकरसतम्बरीय- 
वणतेटपुसंस्छतान्नः । मत्स्यान्पुशीतसितमक्ततरे ददाति म व्रह्मराकमयिगच्छति पण्यक्र- 

मा॥४१॥ खट नितान्तदघ्रुका रिथिमताना प्यः पतिः स॒ च निरन्तरचाटृकारी | 

तत्रापि देवहतिकाः खल् माघराव्यो हा सह्यतां कथमये व्यमनप्रपञ्ः ॥ ४२ ॥ आकृ 
पाणिमदानि मम मि वेद्या मन्तराम्मस्नं प्रतिपदं एपतेः पवित्रे । तारं प्रहितथृत्कमदरा 
सहारं हा हा हतोऽहमिति रोदिति विप्णृशमा ॥ ४३ ॥ गौरी तनून॑यनमायतमृन्नना च 
नासा छशा कयितरी च परी विचित्रा। अङ्गानि रोमरहितानि मुखाय मनुः पुच्छ न तच्छ 

मिति कुत्र समस्तवस्तु ॥ ४४ ॥ आपाण्डुरा हिरमिनाखिवरी कपि दन्ता विगद्ा 
ध विषादः । एणीदशो युवतयः पथि मां विदोक्य ततिति भाषणपराः खु वत्रपातः 
॥ 8४९ ॥ कटी मृषटिमराह्ला द्िपुस्पमृन्रह्यमुदरं स्तनं वष्टो नघनमविगन्त भ्यव- 
मितौ । स्मितं भरीनादो मुखमपि च यततद्रयकरं तथाप्येषा रण्डा परिभवति सतापयति च 
॥ ४६ ॥ एका मायां प्ररृतिमुखरा चदा च द्वितीया पूत्रस्त्वकी मुवनव्रिनगी 
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मन्मथो दुनिवारः । शेषः शय्या शयनमुदधो वाहनं पन्नगारिः स्मारं स्मारं खगृहचरितं 
दारुमूतो मुरारिः ॥ ४७ ॥ गत्वा द्वारवतीं नयामि दिवसरानाराथयन्ती हरिं लक्ता 
वानदानेन जीवितमिदं मुचामि माभीरथीम् । प्रातः मातरिति प्रवतितकथा निर्वेदमातन्वती 
रण्डा नक्तमनन्तजारसुरतमीता सुखायास्तु वः ॥ ४८ ॥ पाणो ताप्रघटी कुशः करतटे 
धते सिते वाससी मे मृत्तिककः सचन्दनरपो न्यस्तैकपुष्पं शिरः । दूरास्किप्रपदा ग- 
तिदेदतरम्याश्चिष्टदन्ता गिरः सोऽयं वश्चयितुं जगद्रगवतो दम्भस्य देहक्रमः ॥ ४९ ॥ 
यत्नोत्थापनमात्रनिःसहनरचमीवरोषश्छभ्ररयच्छेफपिदुबेखाङ्वलनव्यर्थोदयमारिद्गने । ल- 
ज्जाधायिनि खिद्यमानयुवतौ बद्धस्य रच्छ रते यत्स्या्तत्मतिमाव्य कि नु ह्तितुं 
युक्तं किमारोदितुम् ॥ ९० ॥ धत्ते वक्षति कौसतुभोपलमयं मला श्रियः सोदरं तन्नामी- 
गृहमाकलय्य मकरावासं मनाङोज्छति । तन्नामपणयान्न टृम्पति हरिः श्रीवत्समङ्के स्थितं 
कि केन क्रियतां प एव॒ यदमृदेताटश्ञः स्रीवडाः ॥ ९१ ॥ अक्तुं वाञ्छति वाहनं गण- 
पतेर धुधाैः फणी तं च क्रौश्चपतेः रिंली च गिरिजा्िहोऽपि नागाननम् । गौरी 
जहपतामेसुयति कटानाथं कपाछानखो निषण्णः स पपौ कुटुम्बकल्हादीशोऽपि हादय- 
हलम् ॥ ९२ ॥ रण्डा पीनपयोधरा कतमया चण्डानुरागाहुनं दोरेण्डट्ययपीवरस्तनमरं 
नो गाढमारिषङ्किता । बद्धेम्यः शतशः शमे यदि पुनः कुत्रापि कापारिनी पीनोततङ्गकु 
चावपी डनभरः प्राप्तः प्रबोधोदयः॥ ९३ ॥ जग्ध्वा माषमयानपूपवटकानाध्मायमानोदरे फट्- 
फटृफाडिति पायवीयपवनं योगेश्वरे मृति । उदनं विहेषेरैविषितं दोलायितं मित्तिभिः 
रिष्येषीवितमभेकेनिपतितं कोटाहटोऽमृन्मठे ॥ ५४ ॥ पीठीपरक्षारनेन क्षितिपतिकथया स- 
जनानां प्रवादैर्नील्ला यामाधेमेवं कुशकुपुमसमारम्भण्यग्रहस्ताः। पश्चादेते निमजलृरयुवति 
कुचामोगदत्तेक्षणाधाः प्राणायामापदेशादिह सरिति सदा वाप्रराणि क्षिपन्ति ॥ ९९ ॥ 
रे रे छोकाः कुरुध्वं श्रवणपुटपिधानं द्रुतं हस्तयुमेः शाः सर्वेऽपि यूयं भवत गुरुतरा 
सावधाना धरितयाम् । शीघं रे रावण तं विरचय वप्तनैनाप्निकानां पिधानं सुप्तोऽयं कम्भ 

कणैः कटुरवविकरं धते दीषमुचेः ॥ ९६ ॥ 

मयानकरसनिर्देशः । 

इदं मघोनः कुर्द धारासंनिहितानलप्र । स्मरणं यस्य देलसतरीगरभपाताय केवलम् 
॥ १ ॥ ततः परामरीविदरदमन्योभ्मङ्दुःमेक्ष्यमुखस्य तस्य । सुरनरुदधिः सरसरा 
तृतीयादक्ष्णः छशानुः किट निःपपात ॥ २ ॥ विनिग॑ते मानदमात्ममन्दिराद्रवत्यु- 
पश्रूय यद्च्छयापि यम् । ससंभरम्दरदरतपातितागहा निमीलिताक्षीव मियामराव- 
ती ॥ ६ ॥ अदाक्रवन्सोहृमधीररोचनः सहश्छरर्मेरिव यस्य॒ दशनम् । प्रविस्य 

१ मूषिकप्. २ कारिके्रस्य, ३ मगर गजवदनम्. ५ द्वष्टि. ६ अपानवायुं मुश्वति 
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हैमद्रिगुहाग्रहान्तरं निनाय बिभ्यदिवसानि कोरिकः ॥ ४ ॥ महाप्रल्यमारुतक्षभितप- 
प्करावतेकमचण्डघनग्ितप्रतिरवानुकारी मुहुः 1 रवः श्रवणमैरवः स्यगितरोद्सीकन्दरः 
कृतोऽद्य प्रमरोदधेरयमूतपूषः पुरः ॥ 4 ॥ किचित्कोपकटाकलापकलनाहुकारिभरनु- 
वोविकषेपाद्करोदपो रघुपतिरे्कापतेः प्रतनू । करन्त्फरु रटत्करीटु विषटदारु स्फुट 
मोत्करीइत्कपि निःशमरत्फणि. रणज्छिहि भ्रमद्रीपि च ॥ ६ ॥ अदयाप्युन्मदयातुधानतरुणी- 
चचत्करास्फाटनम्यावल्गन्नुकपारतारुरणितेरयसिशाचाङ्गनाः । उद्रायन्ति यदापि यस्थ 
वितौनीदैः प्रचण्डानिटमकषम्यत्करिकुम्मकूटकुहरन्यकतै रणक्षोणयः ॥ ७ ॥ गीरवीणाः 
मतियन्ति नेव रदे कर्णो सुधमौषिपः कणीक्णिकयन्ति हन्त नितं शेभुखयंम- 
गणाः । दृरादेलय कृतान्तदूतनिवहाः खाकारसंगोपनेरुदरीवं कलयन्ति कोणपचमृनामे 
रायाने रण ॥ ८ ॥ निःशङ्कं बहिरम्ब चण्डमनपो नामानुहूपा क्रिया स्वैश्यापदधरध- 
रस्वनवती न कापि रद्गस्थटी । किचान्यदङकंथराङ्गियुगरे कल्याणमानि फं लङ्कायां 
मरतिपक्षविक्रमयथारङ्काकरी भ्राम्यति ॥ ९ ॥ अन्त्राकल्पचर्त्पयोधर भरव्यात्रिदमेष- 
च्छरारखकस्थामिपगृधृगृध्ग॑रुदास्फारोचटन्मृधना । व्यादायाननमदरहाप्विकरं दूरेण ता- 
रापथात्रस्यतिदर्परभिवरन्दरमपोन्मुक्तादुपक्रामति ॥ १० ॥ परोदच्छरेदानुरूपोच्छरन- 
रयवशातरहिकेयोपमेयत्रासरारु्टाश्चति्यवरितरविरमेनारूणेनक्ष्यमाणम् । कुवैन्काकुत्सथवी- 
यस्तृत्तिमिव मरुतां कंरारन्धमाजां आङ्कारर्भममेतन्निपतति तरियतः कुम्भकणेत्तमादगम् 
॥ ११ ॥ माद्यन्मातद्गकुम्भस्थल्त्रहटवप्तावाप्तनाविलरगन्धव्यापक्तग्यक्तमुक्ताफटशकल- 
रप्तकेसराटीकरादः । एणी वैषम्यवेषाः सखमुनबटमदय्म्ततेजलिधामा गृजन्कुञ्े गिरी- 
णां हरिरिह शबरीगर्भपातं विधत्ते ॥ १२ ॥ मन्थायम्ताणेवाम्मः प्रतिकृहरवटन्मन्दर्वा- 
नधरीरः कोणाघातेषु गजत्मटयघनघगन्योन्यसंबरहचण्डः । रृष्णाक्रोधाग्रदृतः कुस्कुखनि- 
घनोत्पातनिर्घातवातः केनास्मत्सिहनादप्रतिरमितमणो दन्दुभिम्तादितोऽयम् ॥ १३ ॥ 
निर्मजचक्षरन्तम्रमदतिकपिलक्रूरतारा नरास्थिग्रन्थि दन्तान्तराव््रथितमत्रिरतं निद्रया व- 
यन्ती । ध्वान्तेऽपि स्यात्तवक्रञ्वटदनटश्चिण्वाननेर व्यक्तकमा निमीन्ती गृध्री दि 
वमपरि परिक्रीडते ताडकेयम् ॥ १४ ॥ 

बीभतसरसनिदेशः । 
प्रसेदमदिग्धेन वहता मूत्रशोणितम् । व्रणेन वि्तेनदं सवमन्धीडं जगत् ॥ १ ॥ 

विकीणैहरिचन्दनद्रविणि यत्र टीलारप्ता नियेतुरतिचवलाश्रतुरकामिनीदृ्टयः । तदेतुष 

रिपरिमतिविग्र्नावं जौर्दत्टमि कटेवरं पिहितनाकिकरर्वध्यते ॥ २ ॥ अन्त्रः क्तित- 

मद्धटप्रतिमराः खीहम्तरक्तोत्पर्व्यक्तोत्तंमषतः पिनह्य रिरमा हृत्पृण्डरीकस्तनः । एनाः 
= न+ ~ == ~~ ~--~--~ -~~~-----~ ~~ 

१ ओषएपरन्त;ः २ ठातसाःः ३ पक्षाः. ४. 



९९८ सुभाषितरतभाण्डागारम् । म्र०६। 

रोणितपङ्ककृङ्कमजषः परमृय कानः पिबन्यस्थिकतेहमुराः कपाटचषकैः प्रीताः प्डिचा- 
ङ्गनाः ॥ ३ ॥ उत्छृत्य उ्वहितां शवात्कथमपि प्रेतारानः पेरितीं पेञ्ञीभ्निम्या निगीयं 

सहसा दन्दह्यमानोदरः । धावत्युत्छवते महर्मिपतति मोत्तिष्ठति परेक्षते विष्वकरोराति संपि- 

नष्टि जठरं मृष्टया चलन्मस्तकः ॥ ४ ॥ अन्त्रप्रोतबहत्कपारनख्ककरूरक्णत्कङ्कणप्राय- 

ह्ितमूरिमूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम् । पौतच्छदितरक्तकदमघनमाम्भारषोरोलसदहययारो- 

स्तनभारभेरववपुर्दपोदतं धावति ॥ ५ ॥ रक्तं नक्तंचरौषः पिविति वमति च म्रस्तकुन्तः श- 
कुन्तः क्रव्यं नव्यं गृहीता प्रणदति मुदितो मनत्तवेताख्बालः । ऋरीडल्यव्रीडमस्मिन्रधि- 
रमदवशात्पृतना नूतनाङ्गी योगिन्यो मां्मेदःप्रमृदितमनसः शूरश स्तुवन्ति ॥ ६ ॥ 
उत्छत्योत्छत्य त्ति प्रथममथ एथृच्छोफमृयांभि मांपान्यंसस्किक्ए्पिण्डाद्यवयवपुलभा- 
शयुगरपूतीनि जं्वा । आत्तल्नायवन्त्रनेत्रः प्रकतितदरानः मेरतरद्गः क॑रङ्ादङ्कम्थादम्थि- 

संस्थं स्थपुटगतमपि क्रम्यमव्यग्रमत्ति ॥ ७ ॥ 

रोद्ररसनिर्देदाः | 
म रोषदष्टाधरटोहिता्षैव्यक्तोधरेला कृरीर्वहद्िः । तस्तार गां भटनिरृत्तकर्ह-. 

कारगर्भेदधिषतां रिरोमिः ॥ १ ॥ पाताटतः किमु सुधारसमानयामि निप्पीञ्य चन्द्रममूतं 
किमु वाहरामि । उद्यन्तमद्य तपनं किमु वारयामि कीनाशपाशमथवा क्रमु चृणेयामि 

॥ २ ॥ चक्दुजभ्रमितचण्डगदामिवात्ंनृणितोरुयुगदस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्- 
धनशोणितशोणपाणिरुत्तंमयिप्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ इ ॥ छंतमनुमतं चष्ट बा 
येरिदं गुरुपातकं मनुनपङशभिमिमेयदेभवद्विरुदायधैः । नरकरिपणा साधं तेपां समीम- 

किरीटिनामहमयमसृञ्चेदोमापः करोमि दिशां बयिम् ॥ ४ ॥ यत्मत्यव्तमङ्गभीरुपनमा 
यतेन मन्दीृतं यदिस्मतृमपीरितं हशामवता रान्ति कुटस्येच्छता । तदयुत्तारणिप्रतं 

दृपपुतकेशाम्बराकपणैः क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरवने याधि्ठिरं नुम्भते ॥ ९ ॥ येन 
स्वां विनिहत्य मातरमपि क्षत्राक्लप्रासवाखादान्पत्तपरश्वधेन विदधे निःक्षत्रिया मेदिनी | 
यद्राणव्रणवत्मेनः शिखरिणः करोञ्चम्य हंपच्छटादद्याप्यस्थिकणाः पतन्ति स पुनः क्रदो 

मुनि्भागेवः ॥ ६ ॥ देशः सोऽयमरातिशोणितनटेयसिन्हदाः पूरिताः क्षत्रदिव तथाविधः 
परिमवस्तातस्य केरा्रहः । तान्यवाहितरासखघस्मरगुरूण्यखाणि मानित मे यद्रामेण 
ते तदेव कुरते द्राणात्मजः क्रोधन ॥ ७ ॥ यैः प्राणापहतिः ता मम पितुः क्रदेयुषि 
्रिये रामोऽहं रमणीर्विहाय वटवाच्निःरोपमेपां हत् । भास्वत्मोढकृटारकोरििनका- 

१ दमश्ञान स्व मन्नं प्रेत टष्रा मधव्रस्याक्ताग्यम्. २चम. ३ कारद्शस्थमांमपण्टिः, ४ अत्यन्तद- 

गन्धीनि, ५ भक्षयित्वा. € प्रेतदष्िः ७ घरतदरीरात्. ८ निभ्रो्तप्ेशस्थम्. ९ मांसम्, १० स्वयं भ्र 
तद्रोणरिरद्डेदकद्रस्याश्वत्यान्न उक्तिम्. ११ कृष्णेन, १२ अर्जुनः. 



[म०९ रोद्ररसनिर्दशः-शान्तरपनिद्ाः | ९९९ 

काण्डनरुटत्करास्ोतोऽन्तःसुतदोणशोणितभरेः क्या करां निद्रृतिम् ॥ ८ ॥ राज्ञो मा- 
नधनस्य कामुकमती दुर्योधनस्याय्रतः त्यक्ष कुरु बान्धवस्य च तथा कर्णस्य शल्यस्य न] 
पातं तस्य ममाद्य पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णकरजकषुण्णादस- 
गक्षप्ः ॥ ९ ॥ सटा येन हिरोरुहे गपशना पाञ्ालराजात्मना येनास्या: परिधानम- 
प्यपहतं रज्ञां कुरूणां पुरः । यस्योरःस्थलदोणिताप्तवमहं पातु प्रतिज्ञातवान्सोऽयं मतु 
नप्र निपतितः संरक्यतां कौरवाः ॥ १० ॥ रक्तोत्फुविशालरोलनयनः कम्पोत्त- 
रङ्गो मृहमु्ला कणमपेतमीधृतनुबीणो हरेः पर्यतः । आध्मातः कटकोक्तिमिः खमस. 
छरोविक्रमं॑कौतेयन्नतास्फोरपय्युधिषठिरमसौ हन्तं प्रतरि्टोऽर्जनः ॥ ११ ॥ तलोक्रय- 
णङण्डः सरसिनवसतेः सपरपूतो मुजाम्यां स्त्रं नाम वणेः कुलिक्करिनयोर्यस्य 

दोप्णोविलीनः । ञ्वाटाजिद्वाटकालानरकवटभयग्रान्तदेवापुराणि व्यातन्वानो जगन्ति 
ज्वलति मुनिरयं पावैतीधमपुत्रः ॥ १२ ॥ अन्योन्यास्फाठमिन्नदिपरुषिरवमामांममसिि- 
प्कपद्कु मभ्ानां स्यन्दनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो । स्फीतासक्पानगोष्टीरप्दशिव- 
रिवातृयेगसयत्कवन्ध सङ्खमेकाणंवान्तः परत्रिचरितमटं पण्डिताः पाण्डपत्राः ॥ १३ 
षष्ट पातराटराः प्रबमुजवृहत्ताण्डवा पाण्डवा रे रे वार्प्ेयाः प्रङृप्णाः बरृणुत मम 
वचो यद्वीम्यूभ्वेवाहुः । एतस्योत्तातवाहो दरुपदटरपमुतातापिनः पापिनोऽहं पाता दच्छो- 
णितानां ममवति यदि वस्तकिमेतं न पाय ॥ १४ ॥ नाहं रक्षो न भृतो रिपुरुधिरनग- 
हादिताङ्गः मकराश्च विम्तीर्णोरप्रतित्तानटनिधिगहनः क्रोधनः क्षतरियोऽममि । भोभो 
राजन्यवीराः पमररिखिशिखाभक्तरोपाः कतं वल्ातिनानेन टीनेहतकरितृरगान्तरहितैरा- 
म्यते यत् ॥ १५ ॥ योः यः रां विभर्ति खमुनगुरमदः पाण्डवीनां चमुनां यौ यः पा- 
्ाल्गोत्रे रिरारथिकवया गभ॑राय्यां गतो वा । यो यम्तत्कमपराक्षी चरति मयि रणे यश्च 
यश्च प्रतीपः क्रोधान्धस्तस्य तस्य॒ सखयमिह जगतामन्तकप्यान्तकोऽहम् ॥ १६ 

रान्तरसनिर्देशः। 
वैराग्यम् ॥ को देशः कानि मित्राणि कः कालः कौ व्ययागमेो । कश्राहंका चमे 

राक्तिरिति चिन्त्यं मुहूमहः ॥ १ ॥ पुत्रमिव्रकरत्रषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । म्रः 
पडावे मग्रा जीर्णा वनगजा टव ॥ २ ॥ मन्ये मायेयमज्ञानं यमु स्वननादपि । निदा- 
घवारणायाटं निजच्छाया न कस्यचित् ॥ ३ ॥ विपतप्रदान्त्ये सेव्यन्ते यदि कष्टेन 

ममतः । तत्करिप्यति क्टापि विपक्किमधिकं ततः ॥ ४ ॥ मितमायुवेयो नित्यं नेति 

यातं कदाचन । परामरहन्ति तदपि न भवं मोगलोटृपाः ॥ 4 ॥ निःललेटो यातिनि 
वीणं ्नेहोऽन्थस्य कारणम् । निःस्ेहेन प्रदीपेन यदेततकटीरृतम् ॥ ६ ॥ अरनीमहि 

१ रक्षणम्. २ ऋह्यणः. ३ ब्रह्मो ४ मागवः. ५ रक्षथ. 



६०० सुमाषितरत्रमाण्डागारम् । भ०६। 

वयं भिक्षामाशावासो वसीमहि । शयीमहि महीपृष्ठे कुवीमहि किमौश्वरेः ॥ ७ ॥ यावत 
कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान् । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ॥ ८ ॥ 

मरचण्डवापनावतिरुदूता नैरमनोमयी । वैराग्यकर्णधरेण चिना रोद्धुं न शक्यते ॥ ९ ॥ 
रागिण्यपि विरागिण्यः स्ियस्तापु रमेत कः। अहं च कर्ये मुक्ति या विरागिणि रागिणी 

॥ १० ॥ छवण्यं तदसो कान्तिस्तदरपं स्र वचःकरमः । तदा पुधास्पदममृदपुना तु ज्वरो 

महान् ॥ ११॥ पुरयिलाथिनामाश्षां प्रियं कृता द्विषामपि । पारं गला श्रुतोघस्य 

धन्या वनमुपापते ॥ १२ ॥ पृत्रदारादिसंसरारः पमां संमूढचेतसाम् । विदुपां शाखप्तपार 

सद्योगाम्यासविघ्रृत् ॥ १३ ॥ गतः कामकथोन्मादो गितो यौवनज्वरः । गतो मोहश्चुता 

तृष्णा छृतं पण्याश्रमे मनः ॥ १४ ॥ वनान्यमूनि न ग्ृहाण्येता नद्यो न योषितः । गृहा 
ह्मे न दायादास्तन्मे नन्दति मानसम् ॥ १९ ॥ शान्तिकन्थाटसत्कण्ठो मनःस्थाटीमि- 

रत्करः । त्रिपुरारिपुरद्वारि कदाहं मोक्षमिुकः ॥ १६ ॥ उद्वाटितनवद्यारे पञ 
व्िहगोऽनिरः । यत्तिष्ठति तदाश्चर्यं प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥ १७ ॥ निविवेकतया बाल्यं 
कामोन्मादेन यौवनम् । व्ृद्धवं विकट्तेन सदा सोपद्रवं णाम् ॥ १८ ॥ मातमूत्रपुरी- 
पाभ्यां मध्यहि क्षुतिपाप्या । तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते प्राणिनो निरि निद्रया ॥ १९ ॥ 
गतस्तारेऽतर संसरि मुखभ्रानिः शरीरिणाम् । टाापानमिवाङ्गष्टे बालानां स्तन्यविभ्रमः 
॥२०॥ दिनमेकं शी पणेः क्षीणस्तु बहुवारान् मुखाहुःखं सुराणामप्यधिकं का कथा दृणाम् 
॥२१॥ न विषयमोगो भाग्यं योग्यं खलु यत्र जन्तुमात्रमपि । वह्यन्द्ररद्रमग्यं भाग्य 
विषयेषु वैराग्यम् ॥ २२॥ पापाणखण्डेप्वपि रत्नबुद्धिः कान्तेति धीः शोगितमां पिण्डे । पञ्ा- 
त्मके वर्मणि चात्ममावो जयत्यसौ काचन मोहटीटा ॥ २३ ॥ त्रग्यन्तपिद्धाननिमटा- 
सस्तपोधनैरप्यनेक्षितं यत् । अविक्ष्यते धाम तदेव कारयामाल्यन्तिकेनाक्षिनिमीटनेन ॥२४॥ 
ुटम्बचिन्ताकुलितस्य पसः कृं च शीढं च गृणाश्च सरवे । अपक्रकुम्मे निहिता इवापः 
प्रयान्ति देहेन समं विनाशम् ॥ २५ ॥ सुरमन्दिरतरमूलनिवासः राध्या मूतटमनिनं 
वापः । ् वपरिग्रहमोगत्यागः कस्य मुखं न करोति विरागः ॥ २६ ॥ निर्सिंडं जग- 
देव नश्वरं पुनरस्मिन्नितरां $ेवरप् । अथ तस्य छते कियानयं क्रियते हन्त जनैः प- 
रिश्रमः ॥ २७ ॥ मल्यानिलकालकूटयो रमणीकुन्तलमोगिभोगयोः । श्वपर्चीत्ममुवोः कि- 
मन्तरं मम मूयात्परमात्मनि स्थितिः ॥ २८ ॥ नवनीटमेघरतिरः परः पुमार्नरवनीमवाप्य 
धतगोपवि््रहः । नवनीयकीपिरमरैरपि खयं नवनीतमिभुरधुना म॒ चिन्यते ॥ २९ ॥ 
सावेभोममवनं वनवासो निश्ठमावमवमावनया ते । बाटो हि विषयेन्द्रियनेरमष्यते 
खमवने चषनेच॥३०॥ इतो न किचित्परतो न किचिद्यतो यतो यामि ततो न कि- 

= "~~ ~~ - ^ ---~-- --~--- ~~-+---+~ म - 

१ प्रत्रज्यायाम्. २ प्राणवरायुः, ३ विचारशन्यतरेन. ४ शेदवम्. ५ निःसारे. ^ सपर्णम्. २३ना 

शवत्. ८ श्षरीरम्. ° चाण्डालः. १० ब्रह्मा, ११ प्रथ्वीम्, १२ दृ 



(भ०६ रान्तरस्निर्दशः । ६०१ 

चित् ॥ विचायं पद्यामि जगन्न किचित्छात्मावनोधादधिकं न किचित् ॥ ३१ ॥ 
४ तिष्ठति "जरा ९रितनयन्ती रोगाश्च, शात्रव इव प्रहरन्ति देहम् । आयुः 
1. मिन्भादिवाम्मो ध सक्तयाप्यहितमाचतीति चित्रम् ॥ ३२ ॥ 
र्य करतितकनन मन्मथजा विकाराः कुत्राप्यनेकविधनन्धुननतरपश्चः । कापि प्रभु 
तभनकदपितमीश्वरतमियेकनेतम २ जगदाविमाति ॥ ६३ ॥ आस्तामकण्टकमिदं 
वमृाधिपत्य् तलोक्यराज्यमपि नेव तृणाय मन्ये । निःशङ्कमुप्हरिणीकुररपंकुलामु नेतः 
परं वति शेखवनम्धीपु ॥ ३४ ॥ ते ती्णद्जेननिकारशषरैम भिन्ना भीराम्त एव 
+ सीमन्तिनीमुनटतागहनं त्युदस्य येऽवस्थिताः दामफेपु तपो- 
मनप ॥ ३९ ॥ वृद्धेरगोचरतया न गिरां प्रचारो द्रे गुरुमयिततरस्तकथावतारः | ततं 
क्रमेण विदां करुणावदाते श्रद्धावतां हदि पटं स्वयमादधाति ॥ ३९ ॥ दधति ताव- 
दमी विषयाः सुखं स्फुरति यावदियं हदि मृदता | मनमि त्विदं तु त्रििचके क 
वरिपयाः कर सुखं कर परिग्रहाः ॥ ३७ ॥ क्षणं ब्ध भत्वा क्षणमपि यूता कामरस्निकः 
क्षणं वित्तेन क्षणमपि च संपृणैविमवः । नराजीर्णर्ैनैट इव वीमण्डिततनुर्रः संमा- 
सङ्के विदाति यमधानीजवनिकाम् ॥ ३८ ॥ क्रचित्न्थाधारी कचिदपि न दिन्याम्ब- 
रधरः कचिदमी शय्यः कचिदपि च पयङ्कहायनः । कचिद्विकषावरत्तिः कचिदपि च मष्ट 
दानरुचिमहात्मा योगज्ञो न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥ ३९ ॥ अहौवाहरे व्र 
बलवति रिपो वा सुदि वा मणो वाले वा कुसुमाये वा दृषदि वा । तरणे वा सरेण 
वा मम समटशो यान्तु दिवसाः कचित्पुण्यारण्ये रिवरिवरिवेति प्र्पतः ॥ ४० ॥ 
गतास्तातम्नातृपरमुखसुषपीयूपमधूराः पुरा रक्षमीषिव्यव्यपतनमरसास्तेऽपि दिवप्ताः । अदः 
दान्तं खान्तं सपदि यदि निर्वदपदवीं भजलयम्यापराऽयं जनयति समं मावविमृलम् 
॥ ४१ ॥ अव्रद्यं यातारश्चिरतरमुपिचापि विषया वियोगे को भदृम््यजति न जनौ 
यत्स्वयममून् । वरनन्तः स्वातन्त्यादतुटपरितापाय मनसः स्वयं त्यक्तास्वेत राममृ- 
मनन्त विदधति ॥ ४२ ॥ न संसारोत्पन्नं चरितमनुपद्यामि कुरां विपाकः पुण्यानां 
जनयति मयं मे विमरृहातः । महद्विः पण्यवश्चिरपरिगरदीताश्च विषया महान्तो नायन्ते 
म्यस्ननमिव दातुं विषयिणाम् ॥ ४३ ॥ धनं तावह्वव्धं कथमपि तथाप्यस्य नियतं वरिनाड- 
ऽ्छामे वा तव सति वियोगोऽप्युमयथा । अनुत्पादः श्रेयाच्िमु कथय तस्याथ त्यो 
विनाशो छन्धस्य व्यथयतितरां न नुदयः ॥ ४४ ॥ प्रपा नतानि प्रतिदिवसमाराध्य 
बहधा प्रसादं फि नेतुं विशसि हृदय शकटिम् । मरमच्े तय्यन्तः स्वयमुदिनचिन्ता- 
मणिगृणे विविक्तः संकल्पः किमिव हि फटं पप्यति न त॒ ॥ ६५ ॥ यदेतत्स्वच्छन्ं 

विहरणमकाण्यमदानं सहायः संलापः श्रतमपदामक्तफलम् । मना _म॒नदसन्दं बहिरपि 
` १ मर्ववन्तीः ` 

७६ 



९६०२ पुभाषितरतमाण्डागारम् । भ०६। 

चिरस्यापि विपरशन्न जाने कस्येषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ४६ ॥ तडिन्मालारों 

पतिदिवत्दततान्धतमपं मवे सौख्यं हिला शमसुलमुपादेयमनघम् । इति व्यक्तारं 

नटरवचसः न्यमनमरो वयं वीतव्रीडाः शुक हव पठामः परममी ॥ ४७ ॥ यदापो 
द्वारः मरसरति मदश्चित्तकरिणस्तदा तस्योदामम्रपररसरुूटेग्य॑वसितेः । क तद्धेयाटोानं 
क्र च निजकुटाचारानिगडः क सा टजारज्जुः कृ विनयकटोराङ्कशमपि ॥ ४८॥ 

कुरङ्गाः कल्याणं परतिविटपमारोम्यमटति खवन्ि क्षेमं ते परिनि कुशं भद्रमुपलाः । 

निशान्तादस्वन्तात्कथमपि विनिप्करान्तमधना मनोऽस्माकं दीघाममिलषति युप्मत्परिचि- 
तिम् ॥ ४९ ॥ गतः काटो य॒त्र प्रणयिनि मयि प्रेमकुटिलः कक्षः काटिन्दीटघुल्ह्- 
रिवन्तिः प्रभवति । ददानीमस्माकं जरटकमटीषट्ठकटिना मनोडृत्तिम्तत्कि म्यप्तनिनि मुधैव 
ग्टपरय्नि ॥ ९० ॥ गतः कारो यत्र द्विचरणपरनां क्षितिभुजां पुरः स्वस्तीत्युक्त्वा विष- 
यपुखमास्वादितममत् । इदानीमस्माकं त्रणमिव समस्तं कटयतामपेक्षा भिक्षायामपि किमपि 
चेतखपयति ॥ ९१ ॥ अहंकार कापि व्रज वृजिन हेमा तमिह मृरभूमिदेपीणामहम- 
पसर त्वं पिशुन हे । अरे क्रोध स्थानान्तरमनृरानन्यमनसां त्रिटोकीनाथो नो हदि वसतु 
देवो हरिरसौ ॥ ९२ ॥ अतिक्रान्तः काटो टङितटलनामोगघुखदो भ्रमन्तः शान्तः; 
स्मः सुचिरमिह सरंमारप्रणो । इदानीं सख॑ःसिन्धोस्तटमृवि समाक्रन्दनगिरः सुतारैः 
त्कारः रिवरिवदिवेति प्रतनुमः ॥ ९३ ॥ महाशय्या मूमिमंर्हणमुपधानं भुजलता वितानं 
चाकारं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः । स्फुरदीपश्चनद्रः घव्टतिवनितापतङ्गभुदितः पृषं 
रान्तः रेते विगतमवभीतिेप इव ॥ ९४ ॥ कदा वृन्दारण्ये नवघननिभं नन्दतनयं 

परीतं गोपीभिः क्षणरुचिमनोज्ञामिरमितः । गमिप्यामस्तोपे नयनविषयीटृत्य कृतिनो वयं 
्रेमोदरेकस्वरितगतयो वेपधुमृतः ॥ ५९ ॥ कदा मिक्षामक्तैः करकलितिग्गाम्बतरदैः शरीरं 
मे स्थास्यत्युपरतसमस्तेन्धियपुखम् ! कदा व्रह्माम्यापस्तम्थिरतनुतयारण्यविहगाः पति- 
प्यन्ति स्थाणुभ्रमहतधियः स्कन्धरिरपि ॥ ९६ ॥ कदा बृन्दारण्ये विमल्यमुनातीरपुिने 
चरन्तं गोविन्दं हल्धरमुदामादिसहितम् । अये प्ण खामिन्मधुरमुरटीवादन विभो मसी- 
देत्यक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ ९७ ॥ कदा वा साकेत विमलप्तरयूतीरपु- 
लिन चरन्तं श्रीरामं जनकतनयारक्ष्मणयुतम् । अये राम खामिज्जनकतनयावहछम विभो 
प्रसीदेलयाक्रोरान्निमिषमिव नेप्यामि दिवप्तान् ॥ ९८ ॥ कदा वाराणस्यार्ममरतिनी- 
रोधति वसन्वपरानः कौपीनं रिरपि निदधानोऽञजल्पिटम् । अये गौरीनाथ त्रिपुरहर 
शंभो त्रिनयन मप्रीदेलयाक्रोशश्निमिषमिव नेष्यामि दिवान् ॥ ५९ ॥ भूः पयेङको 
निनभुजल्तागेन्दुकः खं ॒वितानं दीपश्चन्द्रो विरतिवनितारन्धयोगप्रमोदः । दिक्कन्यानां 

१ पद्धतौ. २ स्वणदयाः, ३ परयेहुः. ४ मृद्. ५ उष्टोचः. ६ स्वधरतिः स्वीये धै तदेष वनिताल्ली 
तस्याः सदेन मुदितो हृष्टः सन्. ७ अयोध्यायाम्. < भागीरथीतीरे. ९ उप्रधानम्. 



[प्र०६ शान्तरमनिर्देश्षः । ९०३ 

भ्यननपवनेवीज्यमानोऽनुकूलेमिक्षः शेते छप इव सदा वीतरागो जितात्मा ॥ १० ॥ आ- 
ससारात्रिमुवनमिदं चिन्वतां तात ताटडो वास्मुः नयनपदवीं श्रो्वत्मीगतो वा । योऽयं 
धत्ते विषयकरिणीगादगृढामिमानक्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमाटानहीनाम् ॥ ६१ ॥ 
आयुवांयुम्यथितनटिनीपत्रमित्रं क्रिमन्यत्पंपच्छम्पाद्यतिपहचरी सरैरचारी कृतान्तः । 
कस्मादस्मिन्भ्रमसि तमि वं परयाहि प्रयागं पौनःपुन्यं भुवि मगवती खुनी ते पुनीते 
॥ ६२ ॥ पुवं तावत्कुव्यदटशां रोलरोकेरपाङ्धेराकषद्विः किमपि हदयं प्जिता यौव- 
नश्रीः । सप्र्न्तनिहितप्दसद्रावरन्धप्रबोधपरत्याहारविदादद्दये वतेते कोऽपि भावः 

॥ ६३ ॥ मातमीये मगिनि कुमते हे पितरमोहिजा व्यावर्तध्वं भवतु मवतमेप दीर्घो 
वियोगः सद्यो टक्ष्मीरमणचरणम्रष्टगङ्गाप्रवाहव्यामिश्रायां दपदि परमब्रह्मदषटिमवामि 
॥ ९६४ ॥ गङ्गातीरे हिमगिरिशिखाबद्धपद्मापनस्य वह्ज्ञानाभ्यप्तनविभिना योगनिद्रां 
गतस्य | कि तेभाग्यं मम मुदिवमेर्यतर ते निरषिशङ्काः कण्ट्यन्ते नरटहरिणाः शङ्खमङ्ग 
मदीये ॥ ६९ ॥ भेदाभेदो सपदि गरि पृण्यपपे विदीर्णे मायामोहौ क्षयमपगतो 
नषटसदेहघृत्तेः । शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तख्वावबोधं निख्रेगृण्ये पथि व्रिचरतः को 
विधिः को निषेधः ॥ ६६ ॥ यद्रात्मानं सकलवपुषामेकमन्तनहिस्थं दष्टा पूर्णं समिव 
सततं स्ेमाण्डस्थमेकम् । नान्यत्कार्य॑किमपि च ततः कारणाद्वित्ररूपं निखेगृण्ये पथि 
विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ६७ ॥ हेम्नः कायं हृतवहगतं हेममतेति यद्रतक्षरि क्षीरं समरम- 
तया तोयमेवाम्बुमध्ये । एवं सवै समरस्ततया चंपदं तत्पदार्थे निसखेगुण्ये पथि विचरतः कौ 
विधिः को निषेधः ॥ १८ ॥ यम्मिनिवश्वं सकटमुवनं सामरस्येकमृतमूर्वी ह्यापोऽनलमनि्टसं 
जीवमेवं क्रमेण । यतक्षाराग्धौ समरमतया सेन्धवेकत्भृतं निखेगुण्ये पथि व्रिचरतः को 
विधिः को निपेधः ॥ ६९ ॥ यद्रतरद्योदधिसमरपर सागरलं ह्यवाप्तौ तद ञ्नीवाटयपरिगते। 
सामरस्यैकमतो । मेदातीतं परिटयगतं सचिदानन्दरूपं निसैगष्ये पथि विचरतः को 

विधिः को निषेधः ॥७०॥ दृष्ट वेद्यं परमथ पद् खवात्मताधसवष्पं ब्रद्धात्मानं सक्टनपुपा- 

मेकमन्तनेहिस्यप् । मृचा नियं मददिततया स्वमरकारमस्वूपं निखगुण्य पराथ विनरतः करं 

विधिः को निपेधः ॥७१॥ कायाकाय किमपि सततं नव कनलमाम्त नीवन्मु्तप्थि- 
तिरवगतो दग्धवस्रावमासः । एवं देहे प्रवियगते तिष्ठमानो विमृक्तो निस्रगृण्ये प्रपि 

विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ५२ ॥ कम्मात्कोऽहं किमपि च भवान्काऽयमच्र प्र- 
पञ्चः स्वं सवं वेद्यं गगनप्टशं पर्णतखम्रकाशम् । आनन्दास्यं समरमघने वाह्यमन्तति- 
हीने निचये पाथि विचरतः को व्रिधिः को निपेधः ॥ ७३॥ कंपं करं कथं 

यि रे कोदण्डट्ङ्कासितै रेरे कोकिल कोमेडेः कलरवैः किवं मुधा वत्गमि | मृगे 
लिग्धविदग्धमुग्धमधुरडेः कटाक्षेरटं चतश्रुम्बितचन्द्रच् इचरणध्यानामूतं वर्तते ॥ ७४ ॥ 
मातमेदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जट शआरति्व्यमि नित्ह्न एप मवतामन्यः 
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मणामाज्हिः । युष्मत्ङ्गवोपनातपुदतोद्रकः सुरन्निमलन्ञानापास्तप्मस्तमोहमहिमा 
ठीये परे बरह्मणि ॥ ७९ ॥ आशा नीम् नदी मनोरथनदा तृष्णातरङ्गकुखा रागग्र- 

हवती वितकंविहगा वेयेदरमध्वंसिनी । मोहीवतैमुदुस्तरातिगहना मरोततुङ्गचिन्तातरी तस्या 

पारगता विदुद्धमनप्तो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ ७६ ॥ येषां वह्टभया सह क्षणमपि क्षिप्र 

क्षपा क्षीयते तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव संतापृत् । अस्माक तु न वहा 

न विरहस्तेनोभयग्रंशिनामिन्दू राजति दर्षणाकृतिरमौ नोप्णो न वा शीतलः ॥ ७७ ॥ 
धावन्तः प्रतिवाप्रं दिदि दिशि प्र्याश्या संपदां षट काट्वशेन हन्त फडितं कस्यापि 
देवद्रमम् । श्रावं श्रावमवज्ञयोपहसितं सवत्र मम्रो्यमा जीवामः परमाथशुन्यहदयास्तप्ता 
मनोमोदकरैः ॥ ७८ ॥ सन्लेके धनराममात्रगहनत्यामोहप्रमूषिताः केिदैवतपुन्दरी- 
स्तनपरीरम्भव्रमव्याकुलाः । अन्तमृतप्तमस्ततचनिवहं चिन्मा्ररोषं रिवं दष्ट दृष्टतन्- 
रुहाङ्करमराः कष्टं न शिष्टाः कचित् ॥ ७९ ॥ आदित्यस्य गतागतरहरहः संक्षीयते जी- 
तितं व्यापरेवहुकायमारगुरुमिः कालोऽपि न ज्ञायते । दष्ट जन्मजराविपत्तिमरणं ता- 
सश्र नोत्पद्यते पचा मोहमयीं ममादमदिरामुन्मत्तमृतं जगत् ॥ ८० ॥ यत्रैकं श्रुतम्षरं 
परुपतेर्तुः श्रुतीनां कतौ सदयो रोहति चाष्टषा तनुतां यत्रैकमुदयद्रपुः । यत्रेकाभ्रनी 
कणेऽपि विते स्वैव सा धायते सा दृष्टादुतेवेभमवा कविगिरां पारे हि वाराणप्री ॥ ८१॥ 
स्मारस्मेरमदोचमत्कुचतदीकान्ताकरान्दोल्िः पुप्पाम्भोनिचितेरुशीररचितेः कि तालवने 
मम । अम्वानन्दवनं मखं शिशयिपोरधेमभमीरुदशो यातायातपरि्रमं शमयिता गङ्गातरङ्गा- 
निलः ॥ ८२ ॥ एकद्वैः किममावि सूरिभिरथ द्वित्राणि मित्राणि कि व्यापन्नानि गताश्र 
करि चरिचतुरा बोरा महाव्याधयः । म्तष्टिररमिष्टमेतदपि नश्चेतः क्षणान्प्चषान्त्वात्मन्येव 

रमस्व तेनापि गेकाठेऽथ वा स्वतः ॥ ८३ ॥ निल्यानिलयविचारणा प्रणयिनी वेराग्यमेकं म॒ह- 
निमत्राण्येव यमादयः दामदममायाः सखायो मताः मेत्रयाद्याः परिचारिकाः सहचरी निलयं 
मुमुक्षा बलादुच्छया सिवश्च मोहममताप्रंकस्पवरादयः ॥ ८४ ॥ पृष्यरमृटफः म्रियप्रणयिनी 
वृत्ति कुरुष्वाधुना मृशम्यां नवपदः कुरु तृणेरुच्तिष्ठ॒ यामो वने । शृद्राणामविवेकमृषटम- 
नसां यत्रेश्वराणां सदा वित्तव्याध्यविवेकर्तकुलगिरां नामापि न श्रूयते ॥ ८९ ॥ भस्म 
दढन भद्रमस्तु भवते सुद्रक्षमाटे शुमं॑हा सोपानपरम्परं गिरिपुताकान्ताट्याटंरते । 
अद्याराधनतोपितेन विभुना युप्मत्सपयाम॒खाटोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीय- 
महे ॥ ८६ ॥ छृत्वा दीननिपीडनां निजजने बदा वचोविग्रहं नैवारोच्य गरीयप्रीरपि 
चिरादामुप्मिकीयातनाः । द्रव्याः परिमंचिताः खट् मया यस्थाः कृते सांमरतं नीवारा- 
जटिनापि केवलमहो सेयं कृताथा तनुः ॥ ८७ ॥ रथ्यान्तश्चरतस्तथा शतजरत्कन्थालव- 
स्याध्वगेः सुत्राम च सकौतुकं च मरदयं दष्टस्य तैनागरैः । नि््याजीकृतचित्पुषारतमुद। 
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निद्रायमाणस्य मे निःशङ्कं कंरटः कदा करपुरीमिक्षा विह्ष्टिप्यति ॥ ८८ ॥ सौजन्या- 
सखमरुस्थली सुचरितारेस्यद्युमिततिगुणज्योत्त्ारप्णचतर्द्षी सरल्तायोगशवपुच्छच्छय । 
रषि दुराशया कलियुगे राजावरी सेविता तेषां शिनि भक्तिमात्रपुलमे पवा किय- 
त्क।शलपू ॥ ८९ ॥ भोगे रोगमयं कृले च्युतिभयं वित्ते रृपााद्रयं माने दैन्यभयं 
बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयम् । शाने वादभयं गुणे खलमयं काये कतान्ताद्रयं स 
वस्तु भयान्वितं भुवि णां वैराग्यमेवाभयम् ॥ ९० ॥ शय्या शाद्लमासनं शुचि शिला 
सदा दुमाणामधः शीतं निश्ररवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मगाः । इल्यमाधितटम्यस- 
विभवे दोपोऽयमेको वने दुप्मापाभिनि यत्यरार्थवटनावन्ध्यैथा स्थीयते ॥ ९१॥ या- 
च्मारून्यमयत्नटम्यमङनं वायुः कृतो वेधसा व्यालानां पावस्तणाङ्रमुनः सुस्थाः स्थ- 
रीशायिनः । पंपाराणेवर्नक्षमधियां वत्तिः कृता सा रणां यामन्वेषयतां मयान प्रततं 
स्वे मरमात्ति गणाः ॥ ९९ ॥ बीभत्सा विषया जुगुम्सिततमः काया वयो गत्रं प्रायो 
बन्धुभिरध्वनीव पथिके्योगो वियोगावहः । हातत्योऽयमपार एप विरसः संसार इल्या- 
दिकं स्ेस्येव हि वाचि चेतसि पुनः कस्यापि पण्यासनः ॥ ९३ ॥ पुत्रः स्यादिति 
दुःखितः सति सुते तस्यामये दुःखितस्तहःखादिकमानेने तदनये तन्पृलंतादुःखितः । जा- 
तश्चेत्सगुणो ऽथ तन्परतिमयं तस्मिन्प्रते दुःखितः पुत्रन्याजमुपागतो सिपुरयं मा॒कस्यनि- 
जायताम् ॥ ९४ ॥ आहारः फलटमृलमात्मरचितं शय्या मही वल्कटं संवीताय परि- 
च्छदः कुशसमितपुप्पाणि पुत्रा मगाः । वस्रान्नाश्रयदानमोगविभवा नियन्त्रणाः शाखिनो 
मित्राणीत्यधिकं गृहेषु गरहिणां कि नाम दुःखाद ॥ ९५ ॥ मृक्ति कणेमुधां स्यन्त 
मुननस्तसिन्न मोदामहे वृतां वाचमपूयको विषमं तस्मिन्न तिद्यामहे | या यम्य प्र- 
कृतिः स॒ तां वितनुतां कि नस्तया चिन्तया कुम॑स्तत्खटु कम जन्मनिगद्च्छरदाय यञ्नायत 
॥ ९६ ॥ यतक्षान्तिः समये श्रुतिः रिवरिवेत्यक्त। मनानिवेतिभह्च चामिरूनिधनेषु विरतिः 

रासवत्समाधो रतिः । एकान्ते वप्तिमुर प्रतिनतिः सदिः समं मंगतिः सन्ते मरीतिरनद्भनि- 
जितिरसो सन्मुक्तिमा स्थितिः ॥ ९७ ॥ संभोगाद्धिपयामिपस्य परितः पर।हिव्यमस्ता- 
चिन्नानोन्मेपतया कथं तव भवेदत्यास्पदं दहिन: माध्यं तद्ध तदव साधनभित। 

प्या्रत्तिरिवामिपात्तम्यां ज्योतिरुपैत्यनिन्धनमिदं दोपत्रयं प्र्यति ॥ ९८ ॥ सत्यं 

वकुमहोपमस्ति मुटमा वाणी मनोहारिणी दातुं दानवरं शरण्यममयं खच्छं पितृम्य 
नलम् । पूजार्थं परमेश्वरस्य विमलः खाध्याययज्ञः परं लुदधयाधः फदपृलमन्नि रमनं 
दशात्मकः कि षैः ॥ ९९ ॥ जदि लोचन नामि श्रवण दे लकृ चापि ना बाच 
परभ्योऽम्तु नमः ठताजलिरहं सप्रश्रयं प्राथये । युप्माकं यदि संमतं तदभना नात्मान- 
मिच्छाम्यहं होतुं मूमिमुनां निकारदहनज्वाटाकराटे गृहे ॥ १०० ॥ भिक्षाहारमदैन्य- 

१ कृकरः, 
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मपरतिहतं भीतिच्छिदं सदा दुमत्सर्थमदामिमानमथनं दुःसोषविध्वनप् । पवत्रान्वह- 

म्रयलनपलमं साधुभियं पावनं शंभोः सत्रमेवार्थमक्षयनिधि शंसन्ति योगीश्वराः ॥ १०१॥ 

मातरक्षिमि मन कंचिदपरं मत्काष्किणी मा स्म मूर्मोगिभ्यः रछहयाख्वो नहि वयं का 

निःटहाणामपि । सद्यःस्यृतपलारपत्रपुके पात्रे पवित्रीठृते मिक्षासक्तुमिरेव संमति वयं 
वृति पंमीहामहे ॥ १०२ ॥ प्य यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्िरं गेहिनी पत्यं 

नुरं दथा च मगिनी भ्राता मेनःपंयमः । शय्या भूमितटं दिशोऽपि वै्नं ज्ञानामृतं 
मोजनमेते यस्य कटम्बिनो वद सते कस्माद्रयं योगिनः ॥ १०३ ॥ पध्यावन्दन भद्र 
मस्त॒ भवते मो स्नान तुभ्यं नमो मो देवाः पितरश्च तपणविधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम् । यत्र 
कापि निषद्य यादव्कृरोत्तसस्य कंसहिषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदं मन्ये किमन्येन 

मे ॥ १०४ ॥ एणाक्षीरहयाहता न॒ कथमप्यास्ते क्िवेकोदयान्नित्यं प्रच्युतिशङ्कया 

क्षणमपि खगे न मोदामहे । अप्यन्येषु विनाशिवस्तुविषयामोगेषु तृष्णा न म खणेद्या 
पिन परं हरिपदभ्यानं मनो वाञ्छति ॥ १०९ ॥ जातोऽहं जनको ममेष जननी क्त्र 
कर्त्रे कुं पुत्रा मित्रमरातयो वमु बं विद्या सुद्द्वान्धवाः । चित्तस्पन्दितकल्पनामनु- 

मवच्विद्धानविद्यामयीं निद्रामे विर्घाणितो बहुविधान्स्वप्रानिमान्परयति ॥ १०६ ॥ ल 
नत्रपुटीपयोषरघरीक्रीडकुदोस्तदीपारीरदरुमवणेनेन कविभिर्महैदिनं नीयते । गोवि 
न्दति जनादनेति जगतां नाथेति कृष्णेति च व्याहर; समयस्तदेकमनसां पंपसामतिक्रा- 

मति ॥ १०७ ॥ वेदस्याध्ययनं कतं परिचितं शां पुराणं स्मृतं स्वै व्यथैमिदं पदं न 
कमटाकान्तस्य चेत्कीतितम् । उत्वातं सटश्ीरृतं विरचितः सेकोऽम्भमा भृयप्ता सवं 
निप्फल्माल्वाल्वलये क्षितं न बीजं यदि ॥ १०८ ॥ हेयं हम्यमिदं निकुंज्मवनं श्रेय 
मरदेयं धने पेयं ती्ैषयो हरेभगवतो गेयं पदाम्भोरुहम् । नेयं जन्म॒ चिराय दर्मशयने 
धर्मे नियेधं मनः स्थेयं तत्र मितासितम्य सविधे ध्येयं पुराणं महः ॥ १०९ ॥ गङ्गोत्त- 
दतर ङरिङ्गणमरत्पपन्मरुच्छीतटानाजन्पटदम ज्जुव ्रलटप्त्कु जओपकण्ठान्परदा । अध्यास्य 
प्रणिधाय मानप्रमहो शंभोः पदाम्भारुहे धन्याः प्राप्य परं पदं म्रतिदिनं नन्दन्ति यों 

विना ॥ ११० ॥ कोषीनं रतलण्डजनेरतरं कन्था पुनस्ताटस्षी निश्चिनतं ॒खपताध्यभेक्ष- 
मशनं शय्या स्मशाने वने । मित्रामित्रस्मानता प्शुपतेश्चिन्ताथ शुन्याख्ये स्वात्मानन्दमद- 

ममोदमृदितो योगी सुखं तिष्ठति ॥ १११ ॥ धिग्िक्तान्छमिनिर्विरोपवपुपः स्फूजन्महा- 
सिद्धयो निष्पन्दीरृतशान्तयोऽपि च तमःकारागृहेप्वासतते । तं विद्वंमिह स्तुमः कर- 
पटीमिक्षान्नशाकोऽपि वा बालावक्चस्रोजिनीमधनि वा यस्याविदेषो रसः ॥ ११२ ॥ 
पाणिः पात्रं पवित्रं ्रमणपरितं भेक्षमक्षम्यमन्नं वस्रं विस्वीणेमाश्चादराकममलिनं तल्प- 
मी मभ = न ~ 

५ उपजीवनम्. २ वाञ्छाम. ३ ग्रहस्था प्ली, ४ प्रः, ५ मनोनिग्रहः; ६ वक्तम् 

७ आधव्र्णाग्रमू्. । 
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मस्वल्पमुीं । येषां निःपङ्गताङ्गीकरणपरिचितिः स्वानतप॑तोषिणस्ते धन्याः संम्यस्तहैन्य- 
व्यतिकरनिकराः कमं निमृल्यनि ॥ ११३. ॥ आशा निष्ठा प्रतिष्ठा मम किल महि- 
रास्तामु सौख्यं कदा स्याद्या भान्त्या सा विदध्यादिह किमपि तथा मध्यमा सा परत्र। 

आद्या सा नोभयत्राप्यहह तदपि कि सक्ततां यामि तस्यां या मौव्यादभगस्मे परतिदि- 
 वपरमुमे ते कदर्थीकरोति ॥ ११४ ॥ 

विषयोपहासरः ॥ नित्यमाचरतः शोच कुवेतः पित्रतपणम् । यस्य नेद्धिनते चेतः श्ा- 
सं तस्य करोति किम् ॥ ११९ ॥ कमयो मस्म विष्ठा वा निष्ठा यम्येयगीदशीं । स कायः 

परतापाय युज्यतामिति को नयः ॥ ११६ ॥ रक्तमांपमयः कायः स्रीणां स्पदप्रवाय नः। 

तमेवाश्ननि सिहादयया रम्यं नास्तीह वस्ततः ॥ ११७ ॥ अङ्धमद्धन संपीड्य मामं मामन 

तु खियः । पुराहमभवं प्रीतो यत्तन्मोहविनुम्मितम् ॥ ११८ ॥ उत्तानोच्छरनमण्ुकपारितो- 
द्रपनिमे । @दिनि सखीव्रणे सक्तिररमेः कस्य जायते ॥ {१९ ॥ दष्ट विक्त कायं 
वायुस्प्शविवनितम् । ये तु निव्यीजमासक्तास्तेभ्योऽपि तरिभिमो वयम् ॥ १२० ॥ अन्यत्र 
भीप्माद्राङ्कयादन्यत्र च हनूमतः । हरिणीखुरमात्रेण चमणा मोहितं जगत् ॥ १२१॥ त्ब 

सरुधिरल्नायुमेदोमञ्जाम्थिसंहतो । विप्मूत्रपूये रमतां कृमीणां क्रियदन्तरम् ॥ १२२ ॥ 
चर्मखण्डं द्विधामिन्नमपानोद्वारपूपितम् । ये रमन्ते नरास्तत्र रमितुल्याः कथं न ते॥१२३॥ 
स्वीशुचिनिधानस्य कतघ्नस्य विनारिनः। शरीरकस्यापि छते मूढाः पापानि कषैते ॥१२४॥ 
रालां व्त्रासवं वेत्ति मांप्पिण्डो पयोधरो । मांपाभ्थिक्रूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः 
॥ १२९ ॥ दाराः परिमिवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः । कोऽयं ननम्य मोहो ये 

रिपवस्तेषु मुद्दाशा ॥ १२६१ ॥ केशः काशस्तचकविदलापतः कायः प्रकटितकरभविराप्रः | 
चकषुदग्धवराटककस्पं त्यजति न चैतः काममनल्पम् ॥ १२७॥ आटाचनं च वचनं च निगृह- 

नं च यासां स्मरन्नमरतवत्सरमं रुराम्चम् । ताप्तां मङ्ग पिरितास्तपुरीपपात्र गात्र स्मर 

नमृगदशां न निराकुखोऽपि ॥ १२८॥ प्रादुभवन्ति वपुषः कति नाम कीटा यान्यत्ततः खट् 

तनोरपपतारयन्ि । मोहः क एप जगतो यदपत्यमं्ञां तेपां विधाय परिशोषयति खदेटप् 

॥ १२९ ॥ स्तनौ मांसरन्थी कनककटशावित्युपमितो मुखं छप्मागारं तदपि च शशाङ्गन 

तरितिम् । स्नवन्मूत्रछित्चं करिवरकरस्पथि जघनं परं निन्य रूपं करविननात्रशपगृर 
कृतम् ॥ १३० ॥ तृषा रुप्यत्यास्ये पिवति सरिद खादु मूरामि लुवातः प राटीन्क- 

वलयति मांपाज्यकटितान् । प्रदीप्ते कामाम्र। सुदद्रतरमाश्छप्यात वधू प्रतीकारं व्याधे 

मुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ १६१ ॥ छदाः काणः सत्र: श्रवणरहितः पृच्छन्किट। 

व्रणी पृयञिन्नः ठमिकुटदातेराितततुः । धुधाक्षामो जीणः पिटरककपाकादतग 
शुनीमन्ेति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥ १६२ ॥ श्रियो दोटाढोदा विपयनरमा 

१ 
1 

(ता अ नाका कि 

~~~
 

१ उत्तमान्नपानादिकृतोपकाए्नासकस्य 
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राना विषह देहं महदपि धनं भूरि निधनम् । वृहच्छोको रोकः सततमबला 

दःखबहटास्तथाप्यसिन्धोरे पथि बत रता हन्त कुधियः ॥ {६६ ॥ धमाश्छिप्यत्युच्ेधन 

पिरितपिण्डं स्तनधिया मुखं लालाश्िन्नं पिबति चषकं सापिवमिव । उमिध्यञ्चिदारद्रे पथि च 

रमते स्पदीरसिको महामोहान्धानां किमिव रमणीयं न मवति ॥ १३४ ॥ वादा मामि- 

यमिच्छतीन्धवदना सानन्दमृद्ीक्षते नीटेन्दीवरोचना प्रकरुचोत्फीडं परीरप्पते । क 

तामिच्छति का च परयति पडो मां्रास्थिभिनिमिता नारी वदन किचदत्र सत पन 

पर्यलयमतः पमान् ॥ १३९ ॥ आस्यं यस्याः सुधार कट्या नयनाम्या नतः पत्त 

मोहो कान्त्या विद्युत्कचाम्यां तरुणजटरुहे निजितेऽस्याः सुभगम् । ऋष्ट दुगन्धियुक्त 

ठधक्रमिविकृतं पयमजस्रवाहिव्यापतं तन्मक्षिकामिगतिरिति वपषः कुत्सिता नास्ति के 

॥ १३६ ॥ कैतटक्त्रारविन्दं क तदधरमधु कायतास्ते काक्षाः क्राखापाः कामराम्नं क्र 

च मदनधनुर्ज्गरो म्रक्रिमः । इत्यं सदाङकोयो प्रकटिदशनं मश्ुगुजत्ममीरं रागान्धा 
नामिवोचैरुपहसरति महामोहनाछं कपाटम् ॥ १३५ ॥ 

गर्भवासमयुक्तं दुःखम् ॥ ईमिभमिः प्षतपर्वाङ्गः सौकुमायात्मतिक्षणम् । मृच्छीमाभोत्य- 

रुख गरमस्थेः क्षपितेभंराम् ॥ १३८ ॥ कटतीकष्णोप्णरवणक्षाराम्टादिमिशल्वणेः । मात- 

भक्तैरूपर्ण्टः सवाज्ञोत्थितवेदनः ॥ १३९ ॥ रल्मेन संतस्तम्मतनर्दरिश्र बहिरावृतः । आ- 
स्ते छता हिरः कुक्षो मुप्र्ट्ठरिरोधरः ॥ १४० ॥ अकल्पः सख्ङ्गचेष्टायां दकुन्त टव 
पज्रे । अनिच्छसन्स्मरपवं गर्भे किं नाम विन्दते ॥ १४१ ॥ निःरीऽहं करिप्यामि मुर 
तानीति चिन्तयन् । मेदोसृषिग्धसवांज्ञो म॑रायुपुरसंदरतः ॥ १४२ ॥ नित्करामन्मददिःसाते 

हन्रचैरधोमखः । यन्त्रादिव विनिमक्तः पतर्त्य॑त्तानराय्यथ ॥ १४३ ॥ 

अनिद्यतानिरूपणम्॥। एता याः प्रक्षम लक्ष्मीश्छत्रचामरचच्रटाः | स्वप्र एप महाबुद्धे दि- 

नानि त्रीणि पञ्च वा ॥१४४॥ एकेऽ प्रातरपरे पश्चादन्ये पनः परे स्वै निःपीभ्नि ससार यामि 
कः केन शोच्यते ॥ १४५॥ येपां निमेपोन्मपाम्यां जगतां भलयोदयौ । तादश्चाः प्रुषा याता 
मादजञां गणनेव का ॥ १४६ ॥ गटितानीन्द्ररक्षाणि बुदरदानीव वारिणि । मां जीवितनिबद्दारां 

विहमिप्यन्ति प्ाधवः ॥ १४७ ॥ संप्ताररात्रिदुःखप अन्ये देहमये भ्रमे । आस्था 
चेदनुवध्नामि तन्मूर्ख नास्ति मत्परः ॥ १४८ ॥ येषु येषु ददं बद्धा मावना ट्टवस्तषु । 

तानि तानि षिनष्टानि दृष्टानि किमिहोत्तमम् ॥ १४९ ॥ यन्मध्ये यच्च ॒पयेन्ते यदापाति 

मनोरमम् । सवमेवापवित्रं तहिनाशामेध्यदृपितप् ॥ १९० ॥ नीरोत्पलामनयनाः परम- 
न ~~ प यि क र 

१ मासपिण्डम्. २ प्रानपात्रम् ३ मय॒गृक्तम्. ४ कीरः. ५ महाकषगुक्तःः ६ उतः. 
७ जरायुणा. ८ व्याप्तः. ९५ असमर्थः. १० चटनादिव्यापरि. ११ पक्षीव, १२ उच्छं यकनतमदक्तः. 
१३ प्राचीनं कम. १४ गभाश्याद्युतः, १५ मेदोगक्तिक्तसरवाह्ः. १६ जारायकोशव्याप्तः, १७ बहिर्निः 
सरन्, १८ निःसरणकारेऽयन्तदुःखयुक्तः, १९ उचस्परेण रोदनं कुवन्. २० उत्तानं शेतेऽसौ. 
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मेममूषणम् । हापरायेव विलापिन्यः क्षणमङ्गितया स्थिता ॥ १९१ ॥ गन्धव॑नगराकारः संसारः 
सणमहुरः । मनम वासनेवेयमुमयोरभदसताधनप्् ॥ १९२ ॥ गतेनापि न संबन्धो न मुखेन 
भकिप्यता । वतमानं क्षणातीतं संगतिः क्स्य केन वा॥ १९३ ॥ एथिवी दह्यते यत्र 
मरुशरापि विशीयेते । पुरषं सागरजरं शरीरे तत्र का कथा ॥ १९४ ॥ इदं युगसह- 
सस्य मविप्यदमवदिनम् । तदप्ययत्वमापन्नं का कथा मरणावधेः ॥ १९५ ॥ रुन्धास्य- 
क्तश्च संसारे यावन्तो बान्धवासत्वया । न सन्ति खलु तावन्त्यो गङ्गायामपि वादकाः 
॥ १९६ ॥ आसन्नतामेति मृत्युरायुयाति दिने दिने । आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव परे 
पदे ॥ १९७ ॥ अब्यक्तादीनि मतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र 
का परिदेवना ॥ १९८ ॥ एकस्ाथैप्रयातानां सवेषां तत्र॒ गामिनाम् । ययेकम्त्वरित 
यतस्तत्र का परिदेवना ॥ १९९. ॥ सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । क्रतु 
मत्तङ्गनापाङ्गभङ्गटोलं हि जीवितम् ॥ १६० ॥ मातापित्रहखाणि पूत्रदारातानि च । 
तवानन्तानि यातानि कस्य ते कस्य वा भवान् ॥ १६१ ॥ सरवै क्षयान्ता निचयाः पतनानाः 
समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ १६२ ॥ बिदारमक्षितत 
दःखं यादशं गृहकृक्टे । न तादटञ्ममताशन्ये कखविङ्केऽथ मूषक ॥ १६६ ॥ रारदम्बू- 
धरच्छाया गच्वर्यो योवनश्रियः । आपातरम्या व्रिषयाः पर्यन्तपरितापिनः ॥ १६४ ॥ 
अन्तकः पयेवस्थाता जन्मिनः संततापदः । इति त्याज्ये मवे भव्यो मुक्तावुत्तिषठते ननः ॥१६९॥ 
न्यस्तं यथा मूर्धि मुदात्ति मेषो यवाक्षतादयं बलिकलितः मन् । मत्युं समीपम्थितमप्यजान- 
नमुनक्ति मर्यो विषयांस्तथैव ॥ १६६ ॥ नन्दन्ति मन्दाः श्रियमाप्य निलयं प्रं विपीदन्ति 
विपद्रहीताः । विवेकदृष्टया चरतां नराणां श्रियो न किचिद्धिपदो न किचित् ॥ १६५॥ 
हरिप्यमाणो बहुधा परस्वं करिष्यमाणः सुतमंपदादि । धरिप्यमाणोऽरिरिरःपुपादं न स्वं म- 
रिप्यन्तमवैति कोऽपि ॥ १६१८ ॥ उत्तङ्वातायनमोपुराणि गृहाणि वित्तानि दुरजितानि । ्ष- 
णादधःपातकराणि हन्त चितातिथरस्य निरथकानि ॥ १६९ ॥ मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
विकतिजींवनमुच्यते बुधैः । क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्ननु लाभवानप ॥ १७० ॥ 
क्षिपति शुकं दृषदंशकरदने पृगमपेयप्षि मरगादनवदने । वितरसि तुरगं महिपत्रिपणे 
विदधच्चेतो मोगविताने ॥ १७१ ॥ निनीदगतनटमतितरटं तद जीवितमतिश्यचपटम् । 

विदि म्यामिन्याटयस्तं छोकं शोकहतं च समस्तम् ॥ १७२ ॥ अषएकृलचमप्तपमृद्रा बह्म 

ुरदरदिनकररु्राः । न तं नाहं नायं टोकस्तदपि क्रिमर्थं क्रियते शोकः ॥ १५७३ ॥ 
वेतोहरा युवतयः स्वननोऽनुकूटः मद्वन्धवाः प्णतिगभेगिरश्च भ्रूतयाः । गर्जन्ति 
दन्तिनिवहास्तरलास्तरङ्गाः संमीटने नयनयेोनेहि किचिदस्ति ॥ {५७४ ॥ मित्रं कत्र 
मितरः परिवारको मोगैकसाथनमिमाः किल संपदो नः। एकः स्णः प॒ तु भविप्यति अ 

१ दर्षेण भक्षयति, 
# 0, 



११० मुमापितरतमाण्डागारम् । भ०६] 

यत्र मूयो नायं न युथमितरे न वर्य न चेते १७९ ॥ अहमिह कृतविद्यो वेदिता 

सकलानां धनपतिरहमेको रूपलावण्ययुक्तः । टूति टृतगुणगवः सिद्यते फ जनोऽयं 

कतिपयदिनमध्ये स्मेतन्न किचित् ।॥ १७६ ॥ व येभ्यो जातश्चिरतरगता एव खल ते 

तमं भेः सदाः स्रणपदवी तेऽपि गमिताः । दृदानीमते स्मः मरतिदिवसमासन्नपतना गता- 

्तल्यावस्थां सिकतिठनदीतीरतरुभिः ॥ १५५ । यदस्मामिद्टं क्षणिकमभवत्वपमिव 

तत्कियन्तो भावाः स्यः स्मरणविषयादप्यवगताः । अहं परयन्पर्यन्स्वननमसिं यान्त- 

मनि हतव्रीडं चेतम्तदपि न भवेत्सङ्करहितम् ॥ १७८ ॥ अमीषां जन्तूनां कतिपयनि- 

मेषस्थितिज्ञषां वियोगे धीराणां क इहं परितापस्य विषयः । घषणादत्पद्यन्ते विच्यमापि 

यान्ति क्षणममी न केऽपि स्थातारः सुरगिरिपयोषिभ्रमृतयः ॥ १७९ । आयर्षेशतं रणां 

परिमितं रात्रौ तदर्थं गनं तस्यास्य परस्य चार्धमपरं वारतवृद्रवयोः । शेपं व्याधिः 

वियोगदुःखप्तदितं सेवादिभिर्नीयते ` जीवे वारितरङगुद्रदममे सौर्यं कुतः प्राणिनाम् 

॥ १८० ॥ रम्यं हर्म्यतलं न किं वसतये श्रव्यं न गेयादिकं किवा प्राणप्माप्माग- 

ममुखं नवाधिकं पीतये । कि ृद्धान्तपतत्पतङ्गपवनन्यारोल्दीपाङ्रच्छायाचनलनाकि 

सकलं सन्तो वनान्तं गताः ॥ १८१ ॥ मृत्वा कल्पहातायुपोऽण्डजमुवः सेन्द्राश्च दवामृरा 

मन्वाद्या मुनयो महीनल्धयो नष्टाः पराः कोटयः । मोहः कोऽयमहो महानुदयन रो- 

कस्य शोकावहो बन्धोः फेनम गते वपुपि यत्पश्चात्मके पञ्चताम् ॥ १८२ ॥ आक्रान्तं 

मरणेन जन्म जरया यात्युल्बणं यौवनं संतोषो धनटिप्पया दाममुखं प्रोदङ्गनाविभ्रमेः । 

लोयेत्सरिमि्गृणा वनभुवो व्यैशरपा दुजेनेमधर्येण विपत्तयोऽप्युपहता ग्रस्तं न कि 

रेन वा ॥ १८६ ॥ आभिव्याभिकतेर्मनस्य विविधरारोग्यमुनमूलयते रक््मीयन्र पतन्ति 

तत्र वितव्रतदारा इव यादः । जाते जातमवस्यमाश्, विवरं प्रत्य: करोल्यौत्ममात्तात्क 

तेन निरङ्करोन विधिना यन्निमिते सुम्धरम् ॥ १८४ ॥ मोगासौङ्गतरद्मङ्गचपलाः प्राणाः 

क्णध्वपिनः स्तोक्न्येव दिनानि योवनसुखं स्फूर्तिः क्रियालस्थिरा । तत्पपारमसारमेव 

निषि बुद्धा वुधा बोधका रोकानुमहेशटेन मनसा यत्नः समाधीयताम् ॥ १८९ ॥ 

मोमा मेघवितानमध्यविरसत्पौदामनीचय = आयुवयुत्िवटितान्रपटटीटीना
म्बवद्र 

करम् । रोटा योवनराटसतास्लनुमूनामिल्याकलय्य रते योगे धेयैस्माधिसिद्धिुमे वृद्ध 

विद्धं बुधाः ॥ १८६ ॥ साक्षासेमावतारः कमल्दव्टज्लो दिषु रक्षीरनन्ताः सतपत्राः 

सन्ति मित्राण्यपि विपमविपत्संविमागी कुटुम्बः । एतत्पव हि तावत्पुकृतविटसितं दद्यमानं 

मनोत्तं यचेतत्तिमनाशमणयि वत मनारम्डायते तेन चेतः ॥ १८७ ॥ आयुः कोल 

१ ̀  उच्छ्रितम्. २ दान्तिसुखम्, ३ पिला ;. २ विपत्तयः ५ पराधीनम् ६ काटः, 

७ मत्माधीनम्. < स्वतन्त्रेण. ५ तुगा उच्चा धेतर्वा उम॑यस्तेषां मङगसतद्रचपलाः, १० अल्पानि. 

११ श्वुदटेन. 



[भ०९ रान्तरसनिरदेशः। १११ 

रों कतिपयदिवपस्थायिनी यौवनश्रारथीः संवैलकल्पा पैनतमयतदिषिरमा भोग. 
पूगाः । कण्डा्पोपरटं तदपि च न चिरं यर्ियामिः प्रणीतं ब्रह्मण्यापक्तचित्ता मवत 
भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम् ॥ १८८ ॥ 

कारचरितम् ॥ मातो यस्य गोविन्दः पिता यस्य धनंजयः । सोऽपि काल्वकं 
मातः काटो हि दुरतिक्रमः ॥ १८९ ॥ पुरंदरसहषाणि चक्रविदातानि च । निवापि- 
तानि कटेन मदीपा इव वायुना ॥ १९० ॥ जयैव हितं गीतं पितं यैः शरीरिभिः। 
अदेव ते न दर्यनते कष्टं कारस्य चेष्टितम् ॥ १९१ ॥ म्रियमाणं मृतं बन्धुं शोचन्ते प- 
रिदेविनः । आत्मानं नानुशोचन्ति काटेन कवीकृतम् ॥ १९२ ॥ व्रह्मा विष्णु 
याति विष्णु रुद्रस्य वाम्ररे । इश्वरस्य तथा सोऽपि कः कालं ल्धितु क्षमः ॥ १९३१ ॥ 
अप्प प्टवन्ते पापाणा मानुपा घ्रन्ति राक्षमरान् । कपयः करम बरर्मनति कारस्य करुटिद् 
गतिः ॥ १९.४ ॥ अदानं मे वैनं मे जाया मे बन्धुवर्गो मे । इति मेमेक्रर्वाणं कटरको 
हन्ति परुषान् ॥ १९९ ॥ प्राप्ता जरा यौवनमप्यतीतं बुधा यतध्वं परमार्भकषिदयये । 
आयुगैतम्रायमिदं यतोऽपरौ विश्राम्य विश्राम्य न याति कालः ॥ १९६ ॥ ममीरथाद्याः 
सगरः ककुत्स्थो दशाननो राघवलक्ष्मणौ च । युधिष्ठिराद्ाश्च बमृवुरेते सत्यं कर याता बत 
ते नरेन्द्राः ॥ १९७ ॥ आराध्य भूपतिमवाप्य ततो भनानि मृज्ञामहे वयमिह मरमभं सुखानि। 
टृत्याशया वत विमोहितमानप्रानां कारो जगाम मरणावधिरेव पंप्राप् ॥ १९८ ॥ यत्रानेकर 
कचिद्रपि गृहे तत्र तिष्ठलथैको यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नकोऽपरि चाने । इत्यं नेमौ 
रननिदिवपतो दोय्यन्द्वाविवाक्षौ काटः काल्या मवरनफटकर करीडति णिप्रारैः॥ १९९ ॥ 
भ्रातः कटमहो महान्म दरपतिः समन्तचक्रं च तत्पार्धे स्ता च वि्दधरानपरिपत्ताश्चन्द्- 
तिम्बाननाः । उद्ृत्तः स॒ च राजपुत्रनिवहस्ते वन्धिनस्ताः कथाः सवं यस्य वशादग- 

त्स्रतिपथं काटाय तस्मे नमः ॥ २०० ॥ कांश्चित्कत्पदातं ठतस्थितिनयान्कांशिदयुगानां 
दातं कांथिदर्षशातं तथा कतिपयाअन्तृन्दिनानां इतम् । तांस्तान्कमेमिरात्मनः पर- 
तिदधिनं संक्षीयमाणायुपः काटोऽयं कवर्टीकरोति सकयान्प्रातः कुतः करट 

॥ २०१ ॥ कटेन क्ितिवारिवदिपवनव्यामादियुक्तं जगद्रह्या्याश्च मुराः प्रयान्ति 
विटयं विद्यो वरिचारादिति । प्दयामोऽपि विनदयतोऽनवरलं दक्राननेकान्यु्रा माया 
मोहमयीं भवप्रणयिनीं नास्थां जहीमो वयम् ॥ २०२ ॥ व्मोमकान्तविहारिणोऽपि 
विभा: संमापरृवन्यंपदं वध्यन्ते "“निपृणरगाधमय्िठन्मत्स्याः समृद्रादषि । दुर्नीतं 

~ ------~-न + 
ज न= ० 

८ 

१ संकत्पतुल्याः . २ व्पकराटविग्रुद्रिटामाः , अतिचन्रया दयथः. ४ वरान्ताभिः. तरन्ति. 

५ भोजनम्. ६ वम्. ७ काल एव क्कः. < पुय एतरानःः ५ पचा. १० भवनमेव फटकः 

सा्परस्तस्मिन्. ११ प्राणिन एव सारास्तेः, १२ माण्डटिकरमण्टलम्. १३ चतुरभा. १४ स्तुतिपाठकाः. 

१५ केवटमाकाशसंचारिणः. १९ पक्षिणः. १७ विपत्तिम्. १८ कुशटः. 



६१२९ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । भ०६। 

किमिहास्ति कि पुचरितं कः स्थानलामे गुणः कालो हि व्यस्नप्रारितफरो गृहाति 

दूरादपि ॥ २०६ ॥ मान्धाता स॒ महीपतिः पषितितरेऽंकारभूतो गतः सेतुर्न महोदधौ 
विरचितः कासौ दशास्यान्तकः । अन्ये चापि युभिषठिरमभृतयो यावन्त एवाभवन्नकेनापि 
समं गता वसुमती मृज्ञ वया यास्यति ॥ २०४ ॥ । 

पश्चात्तापः । जन्मेव व्यथतां नीतं मवमोगप्ररोभिना । काचमूल्येन विक्रीतो हन्त 

चिध्तामणिर्मया ॥ २०९ ॥ तरत्तरसतप्णेन किमिवासिन्धरातठे । मया न छतमन्ञेन 

पश्चत्तापामिबरदयये ॥ २०६९ ॥ यातं योवनमधुना वनमघुना शरणमेकमस्माकम् । 
रुरदुरुहारमणीनां हा रमणीनां गतः काटः ॥ २०७ ॥ धनवानिति हि मदो मे कि 

गतविभवो विषादमुपयामि । करनिहतकन्दुकपतमाः पातोत्पाता मनूप्याणम् ॥ २०८ ॥ 

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न ततं वयमेव तप्ताः । कालो न यातो वयमेव या- 
तस्तिप्णा न जीणा वृय॒मेव जीणो; ॥ २०९ ॥ पुनः प्रमातं पुनरेव दावरी पुनः राशङ्कः 

प॒नरुद्यते रतिः । कालस्य क्रं गच्छति याति यौवनं तथापि लोकः कथितं न बुध्यते 
॥ २१० ॥ न चाराधि राधाधवो माधवो वान वापृनि पुप्पादिभिश्चन्रचूडः। परेषां 
धने धन्धने नीतकालो दयाल यमारोकने कः प्रकारः 1 २११॥ न काकारिकामारिकमनाः 

रिमिवा न वा खेटमाचेष्टितं हन्त किचित् । मनः प्रेयपीरूपपङ्क निमग्रं॑किमन्ते कतान्त 
मयावेदनीयम् ॥ २१२ ॥ चित्तमूवित्तमूमत्तमपालकोपासनावासनायासनानाभ्रमेः । साधुता 
सा धृता सापिता सापिता फं तया चिन्तया चिन्तयामः शिवम् ॥ २१३॥ अनानन्दाह- 
ति पतति शल्मस्तीदहने न मनोऽपि न्तात्ा वडिदायुतमश्चाति पिरितम् । विनाननो- 
ऽप्येते वयमिह विपज्नाटनारेछान्न मु्रामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ २१४ ॥ 
चिरं ध्याता रमा क्षणमपि न रमप्रतिरृतिः परं पीतं रामाधरमधु न रीमाङ्गिसरिलम् । 
नता रुष्टा रामा यदरचि न रामाय विनतिर्गतं मे जन्माग्यं न दश्षरथनन्मा परिगतः 
॥ २६१९ ॥ कुचौ तु परिचयचितौ परिचितं चिरं चन्दनं छताः परमुरोनयोः परिरेऽरवि- 
दश्रियः | स्तुतिनेतिरपि स्मृतिवेरतनोः छौवादरादिदं तु निखिलं मया विरचितं पु््वर 
॥ २१६ ॥ नाभ्यस्ता मृवि वादिवन्ददमनी विद्या विनीतोचिता स्गामेः करिकुम्भपीठदट- 
ननो न नीतं यशः । कान्ताकोमल्पहवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निः. 
फ़टमहो शून्यालये दीपवत् ॥२१५७॥ न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संमारविच्छरतये सखर्भ- 
द्वारकपाटपाटनपटुधे्मोऽपि नोपाजितः। नारीपीनपयोषरोरुयुगरं खमेऽपि नालिङ्धितं मातुः केव- 
रमेव योवनवनच्छेदे कुठारा व्यम् ॥ २१८ ॥ क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं तयक्तं न संतो- 

१ निष्फठतम्. > हन्तेति सदे. ३ रलविरेष ट ४ चित्तमूः कामः, वत्तमूमदः, ताभ्यां मत्तो यो मृपाल- 

कस्तस्योपासनायां वासना तया आयासस्ततो ये नाना भ्रमास्तैः. ५ आधिसहितत्म्. ६ न्नी, ७ राममर्तिः 

< रामपादोदकमू. ९ नमस्कारः. १०५ दद्रारथान्जन्म यस्यस रामः. ११ स्वम्, १२ छेदनाय. 
११ प््वषाः, 



(म०६ शान्तरसर्नि्देशः । | 

पतः पोग दुःसहशीतवाततपनद्चिश्षा न ततं तपः । ध्यातं वित्तमहं नियमितमाणे 
शंभोः प तततत्कर्म॑ठृतं यदेव मुनिभिसतैसे; 'फरेषैशचितम् ॥ २१९ ॥ धन्यानां गिरि. 
कन्दरं निवसतां ज्योतिः परं ध्यायतामानन्दाश्रुनलं पिबन्ति शकुना निःशङकमह्केशयाः । 
अस्माकं तु मनोरथोपरचितमाप्तादवापीतटक्रीडाकाननकेठिकौतुकनुषामायुः परं क्षीयते 
॥ २२० ॥ मन्त्रो द्रावितदेवतैने विधिवदासीषताः स्िद्ययो योगाम्यापरमाहितैरनुदिनं 

तीर्णो न मोहाणेवः । भुभ्यतसु्रनरनदरदत्तिगर्संपलोष्धापितैषि्यरिव पण्डितरपि 
लात्कालः कथं नीयते ॥ २२१ ॥ धाविता मु्मादितेन मनप्रा दूराच्छिरो नामितं भृपा- 
नां परतिशब्दकेरिव चिरं परोदु्टमिषटं वचः। द्वाराध्यक्षनियन्त्रणापरिमवपनम्ानवततरः स्थितं 
भरातः कि करवाम मुञ्चति मनो नाद्याप्यविद्याप्रहम् ॥ २२२ ॥ नो धर्माय ततो न तत्र 
निरतानार्थाय येनेदशाः कामोऽप्य्थवतां तदथेमपि नो मोक्षः कचित्कस्यचित् । तत्के नाम वयं 
वृथेव घटिता ज्ञाते पुनः कारणं जीवन्तोऽपि मृता इति मवदतां शब्दाथमं्िदये ॥२२३॥ 
वरहम्तानविवेकिनोऽमटपियः कुवन्यहो दप्करं थन्मुचन्त्युपभोगवन्त्यपि धनान्येकीन्ततो निः- 
सहाः । न भाप्तानि पुरा नस्ति न च प्राप्तौ टटप्रल्ययौ वाज्छामात्रपरिग्रहाण्यपिपरिल- 
रन शक्ता वयम् ॥ २२४ ॥ विद्या नाधिगता कलङ्करहिता वित्तं च नोपानितंशुश्रषापि 
पिमाहितेनमनपता पित्रीनं संपादिता । आडोटायतलोचना युवतयः स्ेऽपि नाटिङ्धिताः काटो - 
ऽयं परपिण्डलोटृपतया काकैरिव प्रेरितः ॥ २२९ ॥ दन्तैः प्रस्थितमग्रतस्तदनु मोः शक्त्य 
तं मूधः कणोम्यामपि वाखिलासरचना कष्टात्समाकण्येते । नेत्राभ्यामपि चापलं युव- 
तिषु लक्तं गतं यौवनं सार्थऽस्मिश्चट्िति कथं पुनरहं याताम्मि तच्चिन्तये ॥ २२६९ ॥ 
रात्रिः सैव पुनः म्र एव दिवसो मत्वा मधा जन्तवो धावन्त्युद्यमिनस्तथव निमृतमरारव्धत- 
त्त्कियाः । व्यापारैः पुनरुक्तमुक्तविपथैरेवविधेनामुना संसारेण कदपिताः कथमह्। 
मोहान्न टजामहे ॥ २२७ ॥ रवा राखविमीपिकां कतिपयमरामेषु दीनाः मना 
मथ्नन्तो विटजस्ितैरपहता; स्षोणीमुजम्ते फिर । विद्धामोऽपि वयं क्रि तरिजगतीम- 
स्थितिव्यापदामीदस्तत्परिचियया न गणितो येरेप नारायणः ॥ २२८ ॥ क्षोणीपयटनं 
श्रमाय विदुषां वादाय विद्याजिता मानध्वंसनेते परिचितासते ते धराधीश्वराः । विष्ठपाय 
सरोजसुन्दरद्शामास्ये कृता दृष्टयः कृक्ञानेन मया प्रयागनमरे नाराधि नारायणः॥ २२९॥ 
दे देश द्राश्षाकवङितिहदयो निष्र्पाणां पाणां धवेधावें पुरस्तादतिक्रुमतिरहं जन्म 

संपादयामि । आधायाधाय राधाधव तव॒ चरणाम्भोजमन्तः समाधावन्येऽरण्येऽतिपुण्ये 
पुरकितवपुषो वाप्रान्वाहयन्ति ॥ २३६० ॥ 

१ ब्रङ्ञानविचरेण शद्धान्तःकरणाः, २ दुःखेन करतुमशक्यम् ३ समावतः, नरन्त्यणेति व्रा, 

५ निरिच्छा; ५ संपादिता. ६ स्वस्येन, ७ माताच पिता च पितरा तथोः, 

से ० ५११ 

[1 



९१४ सुमाभितरतमाण्डागारम् । भ०६। 

विचारः ॥ गृलोिमेषि कि मूढ भीतं मुञ्चति कि यमः । अजातं नेव गृहाति कुरु 

यत्नमजन्मनि ॥ २३१ ॥ अधील चतुरी . वेदान््यारयाष्टादश स्पतीः । अहौ श्रमस्य 

मेफल्यमात्मापि करितो न चेत् ॥ २६२ ॥ आद्रेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया 

तथा चेद्धिश्वकतीरं को न मुच्येत बन्धनात् ॥ २६३ ॥ सखमस्तकसमारूट सत्यु परय- 
जनो यदि। आहारोऽपि न रोचेत किमुतान्या विभूतयः ॥ २६४ ॥ विवेक एर 
व्यसन पुसां क्षपयितुं क्षमः । अपहर्तुं समर्थोऽपतो रविरेव निशातमः ॥ २६५ ॥ यसि 
न्स्तुनि ममता मम तापस्तत्र तत्रैव । यत्रैवाह्ुदासे ततर मृदापे खमावसतुष्टः ॥ २३६ ॥ 
मण्डी जरी वल्कल्वांखिदण्डी कषायवापता व्रतकरिताङ्गः । लक्तेहिको वा यदि नाप्त 
त्वस्तदा त॒ तस्योमयमेव नष्टम् ॥ २६७ ॥ जडास्तपोभिः दमयन्ति देहं बुधा मनश्रा- 
पि विकारहेतुप् । श्वा मुरूमखं दशतीति कोपात्शेप्तारमुदिश्य हिनस्ति सिहः ॥ २६८ ॥ 
किंते धनेर्बन्धुमिरेव वा कि दरिश्च किं बाह्मण यो मरिप्यति | आत्मानमनििच्छ गृहं 
परविष्टं पितामहास्ते क गताः पिता च ॥ २३९ ॥ धमं ् रपङ्कादपि नाचरन्ति पापं प्रम 

तेन समाचरन्ति । आश्चयेमेतदधि मनुप्यलोकेऽगरृतं परित्यज्य विषं पिनि ॥ ६४० ॥ 
नाटिकारचितवस्रपुत्रिकाक्रीडनेन सदशं सुराचनप् । यत्र॒ शाम्यति मनो न निश्च 
स्फीतवजरधिमननामटम् ॥ २९४१ ॥ केचिह्टदन्ति धनहीनजनो जघन्यः कचिदरनिं 
गुणहीनजनो जघन्यः । म्यापरो वदल्यखिदवेदविोपविन्ञो नारायणम्मरणही नजन जघन्यः 
॥ २४२ ॥ भिक्षाशनं भवनमायतनेकदेशः शय्या मृवः परिजनो निनदेहमारः । वामश्र 
जीणेपटखण्डनिवद्दकेन्था हा हा तथापि विषयान्न जहाति चेतः ॥ २४६ ॥ केनाप्यनथ- 
रुचिना कपटं प्रयुक्तमतत्सुहत्तनयवन्धुमयं विचित्र । कस्यात्र कः परिजनः सजनो जनो 
वा खमेन्द्रनाटप्तटशः खट् जीवलोकः ॥ २४४ ॥ अग्रे गीतं सरसकवयः पार्श्वतो दा- 
कषिणा्याः ए टीटावल्यरणितं चामरग्राहिणीनाम् । यदयम्तयेवं करु भवरसास्वादने छम्प- 
स्तव ना चेतः प्रविदा सहसा निर्विकरस्पे समाधा ॥ २४९ ॥ यदाप्तीदन्नानं स्मरतिमि 
रसस्कारजनितं तदा दष्टं नारीमयमनिटमेतजगदिति । दृदानीमस्माकं पटृतरकितेकाअनजुपां 
समीभूता द्टिखिभुवनमपि व्रह्म मनुते ॥ ६४६ ॥ परिच्छेदातीतः मकटवचनानामपरि- 
पयः पुनजन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् । विवेकम्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो व्र 

कारः केोऽप्यन्तनंड्यति च तापं च कुरूते ॥ २४७ ॥ विङ्ी्णः प्रारम्भो वपुरपि जरा- 

व्याधिविघर् गतं दूरं विप्र्वननमरणं वाज्छितमपि । हृदानीं व्यामोहादहह विपरीते हत- 
विधो विधेयं यत्तं स्फुरति मम नाद्यापि हदये ॥ २४८ ॥ शुचां पात्रं धात्री परिणति 
रमव्यमचयभूरय भूतावासो विमृश कियती याति न दक्षाप् । तदस्मिन्धीराणां क्षणमपि 
केमाम्थातुमुचितं खलीकारः कोऽयं यदहमहमेवेति रमम: ॥ २४९ ॥ यदा पर्व नामी- 
कीन न 

उदासीनो भवामि हषण तिष्रामि 
निमी अद्ध 



[भर०१ शान्तरसनिरदेशः । ६१९ 

दुपरि च तथा नैव भविता तदा मध्यावस्थाक्षणपरिचयो भूतनिचयः । अतः संयोगेऽक्षि- 
न्परिणतिवियोगे च सहने किमाधारः प्रेमा .विंमपिकरणा सन्तु च शुचः ॥ २५० ॥ 
(्थरापायः कायः णयिषु सुखं स्थयेविमुखं महामोगा रोगाः कवल्यदश्चः स्पसद्ाः 
महावेदाः छः पररृतिचपला श्रीरपि खला यमः सरी वैरी तदपि न हितं कम विहि- 
तम् ॥ २९१ ॥ विवेकः किं सोऽपि खरप्ननिता यत्र नृपा सि योगो यसिन्न 
मवति परानुग्रहरपः । स कि धर्मो यत्र स्फुरति न परद्रोहविरतिः श्रतं कि तदा स्यादु- 
परामफट यत्न भवति ॥ २५२ ॥ दिवप्तरजनीकूटच्छरेदेः पतद्विरनारतं वहति निकटे 
काटस््ोतः पमस्तभयावहम् । दह हि पततां नास्यालम्यो न चापि निवधरनं तदिह महतां 
कोऽयं मोहो यदेष मदाविटः ॥ २९३ ॥ माने म्हायिनि खण्डिते च वम॒नि व्यर्थं परयति. 
ऽथिनि क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे शानैर्योवने । युक्तं केवलमेतदेव सपियां यनक 
न्यापयःपृतग्रावगिरीन्द्रकन्द्रदरीकुज् निवासः कचित् ॥ २९४ ॥ अद्धेतोक्तिपटम्वटनपि वयं 
बाटान्नमस्छुमहे य तु हन्ढवदास्तदीयरिरसि न्यस्याम वामं पदम् । मिहः खीयरिशत्नि- 
य हदये सान्द्रादरादामरशलयाविरोन भिनत्ति संभ्रमपदं मत्तेमकुम्भस्थलम् ॥ २५९ ॥ 

छरायागतेऽपितेन करणम्युहेन देहेन च स्वानथं वत जन्त्रजेयति चेन्मन्तुनियन्तुः कृतः | 
दासे शात्रूनयाय नेजगुरुणा दर्तेऽथ तेनैव चेतपुत्रो हन्ति निनं वपु; कथय रे तत्रापराधी 
तु कः ॥ २५६ ॥ बीभत्सः प्रतिभान्ति कि न विषयाः कि तु सएहायुप्मतीं देहस्यापचयो 
मरतो निविदते ग्ट गेषु यहः । व्रह्मोपास्यमिति स्फुरलयपि हदि व्यावर्तिका वामना का 
नामेयमतक्थेहेतुगहना दैवी सतां यातना ॥ २९७ ॥ नाये श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेका- 
धिपे चेतसा से्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति । यं कचित्पुरुपाभमं कति- 
पयग्रमिश्चमल्पाथद् सवाय मृगयामहे नरमहो मृदा वराका वयम् ॥ ६५८ ॥ रतःशोणि- 
तयोरियं परिणति्हप्मं तत्रामवन्पृरत्योरास्पदमाश्रया गरुटाचां रोगस्य व्िश्राममः । जान- 
चरप्यवश्नी विवेकविरहान्मजच्नविदम्बुधो शृङ्ारीयति पत्रकाम्यति बत कषत्रीयति सखीयति 
॥ २९९ ॥ इन्द्रस्याशुचिशुकरस्य च मुखे दुःखे च नास्त्यन्तरं खच्छाकल्पनया तयोः 
खट सुधा विष्ठा च काम्याशनम् । रम्भा चाशुचिशुकरी च परममेमाम्पदं मल्युतः प॑त्ामरोऽपि 

समः खकमेगतिभिश्चान्योन्यमावः समः ॥ २६० ॥ अथप्राणकिनाश्संशयकरी प्राप्यापदं 

दुस्तरां प्रयापनन्नमयं न वेत्ति विभवं स्वं जीवितं काति । उत्तीणेस्तु तता घनाथमपरां भू- 

यो विद्राल्यापदं प्राणानां च धनस्य चाधमधियामन्योन्यभावः पणः ॥ २६१ ॥ अग्रे कम्य- 
चिदस्ति कंचिदभितः केनापि षे छतः संसारः शिज्नुभावयोवननरामारावतारादयम् । बा- 

लस्तं बह मन्यतामसुमं प्रातं युवा सेवतां वृद्धम्तं विपयाद्रहिप्ठत इव त्यातरृतय कि पद्य 

मि ॥ २६२ ॥ येषां श्रीमद्यशोदापुतपदकमटे नास्ति मक्तिनराणां येषामामीरकन्यात्नियगु 
----------------~~ 

१ द्रैतवादिनः, > अपणधः परमेश्वरस्य 



१६ सुमापितरत्नमाण्डागारम् । भ०६। 

णकथने नानुरक्ता सज्ञा । येषां श्रीरष्णलीलाटलितगुणरसे परादरौ नैव कर्णो पिक्ता- 

नथिक्तानििगेतान्कथयति सततं कीतैनस्थो मृदङ्गः ॥ २६३ ॥ 

इति श्रीधुभाषितरत्नभाण्डागारे षठ करणं समाप्तम् । 

योन म 

ग्रन्थसमाभिः । 
इति विरचितबन्धा पद्धति्या मयेयं सकलगुणिगणानां प्रीतये सास्तु निम् । 
विपुखषिमरदीव्यत्सत्कलानां निधानं तरुणतरणिरुद्धा विद्विषत्काशिकानाम् ॥ 

अस्याभ्यासाद्भन्यवयस्य शिष्यः सवैन्नः स्याद्रिस्फुरचास्बुद्धिः । 
अर्थं कामं वेत्ति धर्म च मोषं निःसंदेहं शीरितुं पण्डितोऽपि ॥ 

दाख्लान्धि सकलं विखोख्य नितरां ग्रन्थः कृतोऽयं मया 
लोकानन्दकरः समस्तसुकलासंतानजेवातृकः । 

अस्याखाद्य दुभाषितामृतरसानानन्द पूणान्तरः 
सन्तः संप्रति नाकवासनिरतान्देवान्हसन्तु धुवम् ॥ 

विज्ञभिः। 

दृष्ठं किमपि रोकेऽस्मिन्न निदोपिं न निगंणम् । 
आरणुध्वमतो दोषाच्विदरणुध्वं गुणान्वुधाः ॥ 

आश्चीवेचनम् । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिहुःखभाग्भकेत् ॥ 



सुभाषितरल्रखण्डमञ्जषा | 
म ल ̂) ९<& (~ 

अकराण्डपातोपनता न कं लक्ष्मीविमोहयेत् । कथासरित्सागरे । 
अकालमेघ्वद्धित्तमकम्मादेति याति च । कथासरित्सागरे । 
अच्छत्यं मन्यते कूत्यम् । 
अक्षोम्यतेव महतां महत्वस्य हि लक्षणम् । कथासरित्सागरे । 
जगच्छन्वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति| 
अगम्ये मन्यते सुगम् । 
भगाधननमंचारी न गवं याति रोहितः । 
भगृणस्य हत रूपम । ,. 
अङ्कमारुह्य सुप्तं हि दत्वा कि नाम पौरुषम् | 
अद्लोकृतं सरूतिनः पारिपाल््यन्ति | 
अचिन्त्यं शीट्गुप्तानां चरितं कुटयापिताम् । कथासरित्सागरे । 
अचिन्त्यं हि फलं सृते सदयः मुकतपादषः । कथासरित्सागरे । 
चिन्त्यो बत दवेनाप्यापातः सुखदःत्रयोः । कथासरिन्मागरं । 
भचिरांगुविन्यसचच्ल्या ननु लक्ष्मीः फल्टमानुपङ्िकम् । 
अजागलस्तनस्येव तम्य जन्म निरथकम् । 
जनानतो हटात्कृबेन्मान्तमानी विनयति । कथासरिन्सागरे । 
अजीर्णे भोजनं विपम् । 
अज्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जनायते । कथासरित्सागरे । 
अज्ञानामृतचेतसामतिरुषां कोऽथस्तिरश्चां गुणेः 
अतक्यां कुटनी कूटरचना हि विधेरपि । कथासरित्सागरे ¦ 
अतिदानाद्लिनद्धः । 
अतिपरिचयादवन्ञा संततगमनादनादरो भवति । 

अतिमुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । 
अतिषोभो न कतेव्यश्चकरः प्रमति मस्तकं । 
अति समैन्र वनयेत् । 
अत्रणे प्रतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति । 
अत्यारूढो हि नारीणामकाख्ज्ञो मनोभवः 1 रधुवंश । 
१ 



पुभाषितरत्नभाण्डागारम् । 

अत्युच्भवति लधीयपतां हि धाष्टयेष् । दिशुपाटवधे । 
अथास्य तेषु छतेऽवमासे समुन्मिमीटेव चिराय चक्षुः । 
अदाता वंशदोषेण । 
अधरेष्वम्रतं हि योषितां हदि हादाहटमेव केवलम् । 
अधर्मयुद्धेन जयं को हीच्छेत्सत्रियो भवन् । कथासरित्सागरे । 
अधर्मविषन्रक्षस्य पच्यते स्वाद् करि फलम । कथासरित्सागरे । 
अधिकस्याधिकं फलम् । 
अनध्वा वाजिनां जरा । 

अनन्तपुष्पस्य मधो चते दिरेफमाटा सविशेषसङ्गा । कुमारसंभवे । 
अनन्यगामिनी पमां कीर्तिरेका पतित्रता । 
अनपायिनि संश्रयद्रमे गजमत्रे पतनाय वहरी । कुमारसंभवे । 
अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः सखरुचि निश्चयतोऽनुधावति । शिश्ुपाखवपे । 
अनवप्तरे याचितमिति सत्पा्रमपि कुप्यते दाता । 
अनाथा रच्छरपतिता विदेशे सरी करोति किम् । कथासरित्सागरे । 
अनायः परदारव्यवहारः । अभिज्ञानशाङुन्तरे । 
अनार्थजष्टेन पथा मररृत्तानां शिवं कुतः । कथासरित्सागरे । 
अनार्संगमाद्ररं विरोधोऽपि समं महात्ममिः । करिराताजुनीये । 
अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता रुताः । 
अनियुक्तोऽपि च बरूयाद्यदीच्छेत्स्वामिनो हितम् । कथासरित्सागरे । 
अनिवेणनीयं परकरन्रम् । अभिङ्ञानशाङ्कन्तले । 
अनिश्चितावधि धीराः महन्ते विरहं चिरम् । कथासरित्सागरे । 
अनुकूटेऽपि कटत्रे नीचः परदारम्पयो भवति । 
अनुगृहनिति हि प्रायो देवता अपि तादटशम् । कथामरित्सागरे । 
अनुत्सेकः खट विक्रमारंकारः । 
अनुभवति हि मूधो पादपस्तीवमुप्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम् । अ- 

भिन्नानशाङन्तले । 
अनुरागपरायत्ताः कुवेते कि न योषितः । कथासरित्सागरे । 
अनुरागान्धमनसां विचारसहता कुतः । कथासरित्मागरे । 
अनुसृ सतां वत्मे यत््वस्पमपि तद्रहु । 
अनुहुंकुरुते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि केसरी । शिशुपाख्वपे । 
अन्तरापाति हि श्रेयः का्यसंपत्तिस्चकम् । कथासरित्सागरे । 



मुभाषितरत्नखण्डमश्ृषा । ६ 

अन्तःसारविहीनानामुपदेशो न विद्यत । 
अन्धस्य दपः । ` 

अन्यस्माछछन्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहां भवति । 
अन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोद्ं क्षमः । 
अन्योन्यशषोमाजननाद्रमूव साधारणो भृषणमृप्यभावः । 
अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीटिताः । रघुवंशे । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति । 
अपवाद एव सुलमो द्रष्टणो दूरतः । 
अपायो मस्तकस्थो हि विषयय्स्तचतसाम् । कथासरित्सागरे । 

अपां हि ठृत्ताय न वारिधारा म्वादुः सुगन्धि सद्रते तुषारा । नैषधीयचरिते । 

अपि गङ्गाजलस्लानादधःकेशः कुशायत । 

अपि अरावा रोदियपि दति वजस्य हदयम् । 

अपि धन्वन्तसिविद्यः कि करोति गतायुषि । 
अपि मुदमुपयान्तो वाजिः खकः परमणितिपु तरति यानि सन्तः क्रियन्त । 

अपि खदेहात्किमुतेन्द्रियार्था्यशोधनानां हि यदो गरीयः । रपुत्र । 

अपत्य ग्रहं गुन्यम् । 

अपिशषन्ते हि तरिपदः कि पेटवमपेटवम् । कथामरित्सागर । 

अप्यपरसिद्ध यसे हि प॑सामनन्यमाधारणमेव कम । कुमारम । 

अप्रकरीकृतदाक्तिः शक्ताऽपि जनस्तिरस्कियां टभन । 

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवमायिनः । कथासरित्सागर । 

अपियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दमः । 

अबला यत्र प्रवटा । 
अबुद्ा चित्तमम्नाप्य विकम्भं प्रमिप्णुषु | कथासरिः्सागर । 

अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यम् । 

अभद्रं मद्रं वा विधिदिवितमुन्मृर्यति कः । 

अभित्तमयोऽपि मार्दवं मनत केव कथा शरीरपु । रधुवंदो । 

अभोगस्य हतं धनम् । [त , 

अभ्यनामङ्गमयन साधुमाध्यस्यमीटऽप्यवटम्वनऽथ । कुमारमभव । 

अभ्यागतो यत्र न तत्र रुकष्ीः । । 

अगणः ज्नोणितकाङ्कया कि पदा ग्धान्तं दशति दिनिद । रपूर्ेश । 

प्रत् सीरमो जनम् | 



सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । 

अमतं मियदशनम् । 

अम्रतं राजस्षमानम् । 

अमृतं शिदिरे वहिः । 
अपरतायते हि स्तुतयः सुकर्मणाम् । किराताजनीये । 
अमोघो देवतानां च प्रप्ादः कि न साधयेत् । कथासरित्सागरे । 
अम्बुगर्भो हि जीमृतश्चातकैरभिनन्यते । रघुवंशे । 
अयमश्वः पताकेयमथवा वीरघोषणम् । 
अयशोभीरवः कि न कुरुते बत साधवः । कथासरित्सागरे । 
अयाच्यो नाताीनामनुपकरणीयो न महताम् । 
अयातपृवां परिवादगोचरं सतां हि वाणी गुणमेव माते । करिराताजनीये । 
अयि खट विषमः पुराकृतानां मवति हि जन्तुषु कमेणां विपाकः । 
अयोविकारे स्वरितत्रमिप्यते कुतोऽयपरां सिद्धरसरणश्षामपि । नपधीयचरिते । 
अरिषु हि विजयाथिनः क्षितीड्या विदधति सोपधि संधिदूषणानि । किराताजुनीये। 

अरुतुदत्वं महतां ह्यगोचरः । किराताजुनीये । 
अभैभारवती वाणी भजते कामपि श्रियम् । 
अभथेमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः मृखटेश्षः मत्यम् । 
अर्थातुराणां न गुरुनं बन्धुः । 
अथिनि जने त्यागं विना श्रीश्च का। 
अर्थो हि कन्या परकीय एव । अभिज्ञानशाङ्कन्तरे । 
अधमाताल्यघ्रवनापि पत्रोत्सवं मन्यन्त त्रयाकरणाः । 
अर्थो घ्रटो घोषमुपेति नृनम् । 
अलन्धद्ाणोत्कपणा दृपाणां न जातु मौटा मणयो वमस । 
अलोकपामात्यमचिन्त्यहेतुकं दिषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम । कुमारसंभवे 
अल्पबीजं हतं क्षत्रम् । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 
अल्पश्च काटो बहवश्च विघ्ाः । 
अस्पसच्तेषु धीराणामव्त्ेव हि रोभते । कथामरित्मागरे | 
अर्पम्य हेतोबहु हातुमिच्छन्विचारमृदः मतिभासि म तम् । रग्रवड ! 
अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स खल वाग्मी | 
अल्पीयसोऽप्यामयतुल्यत्रत्तेमहापकाराय रिपोविव्रद्धिः । क्रिराताञनीये । 
अवप्ताययितुं क्षमाः सुखं न विधेयपु विदेषपरपदः । क्रिराताज॒नीय । 
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अवस्तुनि रुतछ्छशो मूर्खा यात्यवहास्यताम् । कथासरित्सागरे । 
अविचायं प्रभूणां हि शुचेवीक्यं स्मन्निर्णः । कथासरित्सागरे । 
अविज्ञतेऽपि न्धो हि बलात्महादते मनः । किराताञनीये । 
अविद्याजीवनं शृन्यम् । 
अविनीता रिपिभीया । 
अविश्रमो रोकतन्त्राधिक्ारः । अभिज्ञानशाङकन्तट । 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः 
अव्याक्षेपो मविप्यन्त्याः कायसिद्धहि लक्षणम् । रघुर्वैञे । 
अशनेरम्रतस्य चोभयोवेशिनश्चाम्बुषराश्च योनयः । कुमारसंभवे ' 
अशीर कस्य नाम स्यान्न खठीकारकारणम् । कथासरित्सागरे । 
अदी कस्य भृतये । कथासरित्सागरे । 
अशरीरस्य हतं कुटम् । 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्रतरमतिपादिता । कमारसंभव । 
अश्चुते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति । कथासरित्मागरे 
अश्रेयसे न वा कस्य विन्वास्रो दजेने जने । कथासरित्सागरे । 
अश्वा यस्य जयस्तस्य । 
अश्वा यस्य यद्रास्तस्य । 
असंतुष्टा हिना नष्टाः | 
जसन्मच्रीं हि दापाय कृलचछायेव सविता किरानाजनीय 

असंमाव्या अपि चरणां मवन्तीह समागमाः । क्रथासरिन्सागर । 

असंमोगो जरा स्रीणाम् 
असाध्यं सल्यस्ाध्वीनां किमस्ति ह जग त्रये । कथासरित्सागरे, 

असाध्यं सराधयत्यथं हेटयाभिमुम्बो विधिः । कथासरिन्सागरे । 

असारं दग्धसंसारे सारं सारङ्कव्योचनाः । 
अप्ररिऽस्मिन्मवे तावद्धावाः पयन्तनीरमाः । कथामरित्मागरे । 
असिद्धार्था निवतन्ते नहि धीराः करनाद्यमाः । कथासरित्सागर 
असिद्धेम्त॒ हता विद्या । 
अस्थाने पतिता सतीव महनामतादटशी म्याद्धतिः । 

अस्थिरं जीवितं टाक्रे । 
अस्थिराः पृच्द्ाराश्च ] 

अस्थिरे घनयोावन । 



मुमापितरलमाण्डागारम् । 

अख््य लोकविद्धिष्टम् । 
अहह कटिकाटः प्रभवति । 

अहह कष्टमपण्डितता विधेः । 
अहह महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः । 
अहितो देहजो व्याधिः । 
अहो अतीव भोगाडा कं नाम न विडम्बयेत् । कथासरित्सागरे । 
अहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः । 
अहो दरन्ता बल्वहिरोधिता । किरातार्जुनीये । 
अहो दवैवाभिराप्तानां माप्तोऽप्यथैः पलायंते । कथासरित्ागरे । 
अहो नवनवाश्र्यनिमाणे रसिको विधिः । कथासरित्सागरे । 
अहो रपम ध्वनिः । 
अहो विधेरचिन्त्येव गतिरदतकमणाम् । कथासरित्सागर । 
अहो विधो विपर्यस्ते न विपथस्यतीह किम् । कथासरित्सागर । 
अहो विनेन्द्रनाठेन सखीणां चेटा न विद्यते । कथासरित्सागरे । 
अहो विश्वास्य वच्यन्ते धूतच्छद्ममिरीश्वराः । कथामरित्मागरे । 
अहो सहन्ते वत नो परोदयम् । 
आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा चिह्येव जिद्रया । 
आक्ररः स्वपरमूरिकथानां मायज्ञो हि सुहदोः मह वामः । नपधीयचरिते । 
आकृष्टः कामछोभाम्यामपायः को हि परयति । कथामरिःमागरे । 
आचारः प्रथमो धर्मः । 
आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया । रघुवंशं । 
आत्मबुद्धिः सुखायेव । 
आत्मां एथिवीं त्यजत् । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्राः समाधिमेदमभवो भवन्ति । करमारसंभवे । 
आदानं हि वि्तगीय सतां वारिमुचामिव । रघुवर । 
आदावसत्यवचनं पश्चाजाता हि कृखियः । कथासरित्सागरे । 
आपत्काे च कष्टेऽपि नोत्सारस्त्यज्यते वुधैः । कथासरित्सागरे | 
आपत्ु थीरन्पुरुपान्खयमायाति संपदः । कथासरित्सागर । 
आपदि स्फुरति रज्ञा यस्य धीरः म एर हि । कथासरित्सागरे । 
आपदेत्युमयदोकदृषणी वर्तमानमपय दि दुरतिम् । किरातार्जुनीये । 
आपद्यपि त्याज्यं न स्वं संपदेपिभिः । कथासरित्सागरे 
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आपद्यपि सतीवृत्तं कि मुखन्ति कृरुच्ियः । कथासरित्सागरे । 

आपन्नत्राणपिकलेः कि माणेः पौरुषेण वा कथासरित्सागरे । 
आपन्नस्य विषयवासिन आर्िहरेण राज्ञा मवित्यम् । अभिज्ञानशाङ्गन्तले । 
आपन्नातिभरमनफलाः संपदो द्त्तमानाम् । मेधरदुते । 
आपो वहन्तीह हि लोकयात्रां यथा न मृतानि तथापराणि । नेषधीयचरिते । 
आमुखापाति कल्याणे कार्यसिद्धि हि रसति । कथासरित्सागरे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टपंश्रयाः । 
आरन्धा ह्यपसमातेव कि धीरै््यज्यते क्रिया । कथासरित्सागरे । 
आरब हि मुदुप्करेऽपि महतां मध्ये विरामः कुतः । कथासरित्सागरे । 
आर्जवं हि कुरिटिषु न नीतिः । नैषधीयचरिते । 
आलस्योपहता विद्या । 
वेष्टितो महासर्पैश्नन्दनः कि विषायते । 
आशाबन्धः कुप॒मसदशं प्रायदयो द्यज्गनानां मद्यःपाति प्रणयि दर्यं विभ्रयोगे 

रुणद्धि । मेधद्ते । 
आज्ञु बध्नाति हि मरम माग्नन्मान्तरस्तवः । कथासरित्सागरे । 

आश्वस्तो वेत्ति कुखति मुः को हि समन्निणाम । कथासरित्मागरे । 

आरं कुटमनाद्रणीयम् । 

आहारे म्यवहारे च त्यक्तः मुखीं मवेत् । 

आहः सप्तपदी मत्री | 
आहता हि विषयैकतानता ज्ञानधरोतमनमं न दिम्पति । नधीयचरिते । 

टृच्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुद्पं फम् । 

हृतो भ्रष्टस्ततो अष्टः । 

इदं च नास्ति न परं च रभ्यत। 
इन्द्रोऽपि चतां याति खयं परल्यापितेगणेः । 

इन्धनोघधगप्यतिम्विषा नात्येति पृषणम् । दिषयुपाचध । 

दृष्टं धर्मेण योजयेत् । 

रटमवासजनित्(्यबलाजनस्य दुःवानि नृनमतिमातमदःमहानि । अभिङ्गान- 

दराकुन्ते । 
द्टमृलानि शोकानि । . 

टहामूत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः । कथामरित्मागर् । 

यी हि विवेकपरिपन्थिनी । कथासरित्सागर । 
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$श्वराणां दि विनोदरपिकं मनः । कथासरित्सागर । 

उच्छायं नयति यदच्छयापि योभः । किरातायनीये । 
उत्पद्यन्ते वियन्ते । 
उत्तरोत्तरशमो हि विभूनां कोऽपि मश्जरतमः क्रमवादः । नषधीयचरिते 

उत्सवप्रियाः खल् मनुप्याः । अभिह्नानशाङकन्तले । 

उत्सहन्ते नहि द्ष्टसत्तमाः खजनापदप् । कथासरित्सागरे । 

उत्सारैकयने हि वीरद्दये नामोत सेदोऽन्तरम् । कथासरित्सागरे! 

उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम् । 

उदारसचं वृएते खय हि श्रीरिवाङ्गना । कथासरित्सागरे । 

उदारम्य तर्णं वित्तम् । 

उदिति त् मदवंसो न खद्योतो न चन्द्रमाः । 

उदिते परमानन्दे नाहं न वंन वै जगत् । 

उदेति परम कुमुम ततः फठं घनोदयः मराक्तदनन्तर् पथः । निमित्तनेमित्तिकयोरय 

क्रमः । अमिङ्गानश्ाङकन्तले । 

उद्धतौ मवति कस्य वा मुवः श्रीवराहमपहाय योग्यता । शिशुपावधे । 

उद्योगं पुरुषलक्षणम् । 

उदृत्तः क इव मुखावहः परेषाम् । िशुपाल्वपे । 

उन्नतो न सहते तिरस्क्रियाम् | 

उन्मादो मात्ररोपेण । 

उपद््य निपगतः परेषामपरोधं नहि कषरते महान्तः । शिशुपार्वपे । 
उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशामिमृलेषु साधवः । शिशुपालवधे । 

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तय । 

उपपन्ना हि दारषु प्रभुता सवेतोमुखी । अभिङ्गानशाडुन्तल । 

उपमृक्ते हि तारुण्ये प्रदामः सद्विरिप्ये । कथासरित्सागर । 

उपहितपरमप्रभावधाभ्नां न हि जयिनां तपपरामटद्घयमम्ति । किराताजंनीये । 

उतत मुङृतवीजं हि ष्ेत्ेषु महत्फलम् । कथासरिन्सागरे । 

उप्णतमस्यातपपमयोगाच्छैतं हि यत्सा प्रृतिजदस्य । रघुवंशे । 

उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः ठृप्णायत करम् । 

ऋणकती पिता शत्रः । 
ऋते ठश्वानोमैहि मन्रपृतमहनि तेनांस्यपराणि हव्यम् । ु मारसेभे । 
कते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्टमटीमसं नमः । शिशुपालवध । 
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कद्धिप्रित्तविकारिणी । 
एकं मित्रं मपतिवा यतिर्वा | 
एकारो हि बहिढत्तिनिरत्तम्तच्वमीक्षते ¡ करथासरित्मागरे । 
एका मायौ सुन्दरी वा दरी वा| 
एको देवः केडवो वा रिवो वा| 
एकोऽप्याश्रमहीनोऽपि लक्ष्मीं प्रापोति सत्ववान् । कथासरित्मागरे । 
एको वासः पटनेवा वने वा। 
एको हि दोषो गुणप्॑निपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । कुमारम॑भवे । 
एते गुणाः कामदुघाः क्रियाम् । 
एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति ) कथासरित्सागरे । 
आओचित्यं गणयति को विरोषकायः । रिशृपाव्यरपे । 
कृ उष्णोदकेन नवमछिकां सिश्चति । अभिज्ञानशाकुन्नमे | 
कठिनाः ख सियः । कुमारसंभवे । 
कणदाः क्षणद्चश्चेव विद्यामर्थं च साधयेन् । 
कण्टे मुधा वस्ति वे खद मज्ननानाम् । 
कथं हि टद्कयते भृदअहिकम्य प्रभो्वचः । कथासरित्सागरे । 
कथंचिन्नहि दिव्यानां वीर्यं भजति मोघता । कथासरित्सागरे | 
कथमपि मुवनेऽ्मिस्तादटशाः संभवन्ति । 
क्रद्याणां परे प्राणाः प्रायण ह्यथचयाः । कथाससित्मागरे । 
कदापि सप्पुरुषाः शोकवास्तम्या न मवन्ति । अभिङ्गानशाङ्कन्तय । 
कन्या नाम महदुःखं धिगहो महतामपि । कथासरित्सागरे । 
कमलवनभूषा मधुकरः । 
कमिवेशते रमयितुं न गणाः । करिराताजुनीये । 
करुणाद्र हि म्म्य सन्तोऽकारणवान्धवाः । कथासरित्सागरे । 

कव्यं हि सतां वचः । कथासरित्सागरे । 
कतै्यो महदाश्रयः । 
कमणो गहना गतिः । 
कमेणो ज्ञानमतिरिच्यते । 
कर्मेदोषादरिद्रता । 
कमौनुगो गच्छति जीव एकः । 

कमीयत्तं फं पुंसाम् । 
४९. 



१० सुमाषितरत्नभाण्डागारप् । 

कलहान्तानि हम्याणि | 
कटारतं गाने । 
कङमीमा कान्यम् । 

कलो वेदान्तिनो मान्ति फाल्गुने बारका इव । 
कत्पत्रक्षोऽप्यभव्यानां प्रायो याति पलतम् । कथासरित्मागरे । 
कवयः कि न परयन्ति । 

कवले पतिता मद्यो वमयति मक्षिकाच्नभोक्तारम् । 
कष्टं रिष्टक्षतिकति कटो कारयप्रच्छनि विद्याः । 
कष्टं निधैनिकस्य जीवितमहो दारेरपि लज्यते । 
कष्टः खट पराश्रयः | 
कष्टाः कुटखटीकारहेतवो तत कुखियः । कथासरित्सागरे । 
कृषटादपि कष्टतरं परगरहवामः परान्नं च । 

कष्टा हि कुटिट्वश्रूपरतच्वधृम्थितिः । कथासरित्सागरे । 
कष्टो हि बान्धवन्नेहं राज्यटोभेऽतिव्ैते । कथासरित्सागरे । 
कष्टो ह्यविनयक्रमः । कथासरित्सागरे । 
कस्त्यागः सवकुदम्बपोषणविधावभव्यये कुर्वतः । 
कम्मिन्वा मजटगुणे गिरां पटम् । शिशुपाखपे । 
कस्म नायं कमटनयने रोचतेऽरण्यभागः । 
वस्य नेष्टं हि यौवनम् । कथासरित्सागरे । 
कस्यचिकिमपि नो हरणीयप् । 
कस्य नाम्युदये हंतुभवेत्माधुममागमः । कथामरिन्सागरं। 
कस्य नोच्द्लं बाल्यं गुरुासनवजितम् । कथासरित्सागर । 
कस्य सत्सङ्गो न मवच्छमः । कथामरित्मागरे | 
कम्याल्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचगच्छत्य॒परि च दजला चक्रनेमिक्रमेण। 

मघदृते । 
कस्याश्वपिति चेतो हि व्िहितसेरमाहसम । कथासरित्मागरे । 
कः कास्य न गोचरान्तरगतः । 
कः पर्ः प्रियवादिनाम् | 
कः पेतामहगोरकेऽत्र निखिकैः संमानितो वकते । 
कः भत्तो वान्छति सहं वेस्यापु पिकतामु च । कथासरित्सागर | 
कः शरीरनिनोपयित्रीं शारदीं ज्योत््नां पानेन वारयिष्यति । अभिद्गानक्नाङकन्तटे। 



मुभाषितरतखण्डम जूषा । ११ 

कः सहकारमन्तरेणातिमुक्तरतां पवितां सहते । अभिज्ञानशाङ्न्तरे । 
कः सनुविनथं विना । 
का कस्य परिदेवना | 
काकाः किमपराध्यन्ति हमेजग्धेषु शाग्ु । कथासरित्सागरे । 
काकोऽपि जीवति चिराय बहि च मङ्ग 
का नाम कुना हि सखी भतद्रोहं करिप्यति । कथासरित्सागरे । 
कान्ता रूपवती शत्रः । 

कान्ते कर्थं घटितवानुपटन चतः । 
कामक्रोधो हि विपाणां मेक्षदारार्मावमौ । कथासरित्सागरे । 
कामं न श्रेयसे कम्य संगमः पुण्यकममिः। कथासरित्सागरे । 
कामं व्य्ननद्क्षस्य मृठं दुजनप्ंगतिः । कथासरित्सागरे । 

कामातुराणां न मयं न टना । 

कामात हि मकृतिकृपणाश्रेतनाचतनपु । मेघदूते । 
कामिनश्च कृतो विद्या । 
कायः कस्य न वमः । 
कायं निदानादि गुणानधीते । नपर्धीयचरित । 
कार्यान्ते ते च शप्पवत् । 
कालप्रयुक्ता खट कमेविद्विविज्ञापना मलेषु सिद्धिमेति । कुमारमंभवे । 
काटयक््या द्यरिर्भित्रं जायते न च सवद्रा । कथासरित्सागर । 
काटस्य क्रुरिटा गतिः । 
काठे खलु समारब्धाः फं बध्नन्ति नीतयः । रधुवंश । 
काठे दत्तं वरं ्यस्पमकाले बहनापि किम् । कथासरित्सागर । 
काटेन फलते तीथं सदयः साघृप्मागमः । 
काटो ह्ययं निरवधिर्विपद्ा च पए्वी । माटतीमाधव । 
का विद्या कवितां विना । 
कारमीरजनस्य कट॒तापि नितान्तरम्या । 
का ह्यव्जिनी विना हंसं कश्च हंसोऽदिजिनी विना । कथासरित्मागरं । 

क्रि वा धाराधिरूढं हि जाञ्यं वेदनंड जन । कथासरित्सागर । 
फ्रि वा मविप्यदरुणस्तमसरं विभेत्ता तं चेत््हस्तक्िरिणो प्रु नाकरिष्यत् । 

अभिङ्गानशाङ्कन्तले। | 
कि वा सटमपापा हि मवन्त्युन्मागेवृत्तयः । कथासरित्सागरं । 



१२९ मुभाषितरत्नमाण्डागारम् । 

कि हि न भवेदीश्वरेच्छया । कथासरित्सागर । 
कि कि करोति न निरगेखतां गता खी | 
किचित्कारोपमोग्यानि यौवनानि धनानि च) 

कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण । 
किं तदस्ति हि संसारे प्थन्तविरसं हि यत् । कथासरित्सागरे । 
कि दूरं व्यवसायिनाम् | 
किं न कुर्वन्ति योपित्ः। 
कि न मक्षनिि वायसाः । 
किं नाम न सहन्ते हि भर्तृभक्ताः कुलाङ्गनाः । कथासरित्सागर । 
किमज्ञेयं हि धीमताप्र । कथासरित्सागरे । 
किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कटेखामनुकवते । अभिज्ञानशाङ्कन्तले । 
किमदेयमुदाराणामुपकारिषु तुप्यताम् । कथासरित्सागरे । 
किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतन । 
किमिव हि मधृराणां मण्डनं नादतीनाम् । अभिङ्गानशाङन्तल । 
किमिव हि शक्तिहरं सप्राध्वसानाम् । शिशुपाखवप । 
किमिवावप्रादकरमात्मवताम् । किरातार्जुनीये । 
किंमिवासि यन्न मुकरं मनखिभिः। किराताजुंनीय । 
किमु चोदिताः मियहिताथकृतः तिना भवन्ति सृद्दः सुहदाम् । किशुपाखवपे । 
कि परस्यस गुणः समश्रुते पश्यत्रृत्तिरपि यद्यरोगिताप् रिशुपाटवधे 

कि मदितोऽपि कस्तूर्या शुनो याति सौरभप् । 
कि मिष्टमन्नं खरसकराणाम् । 
कुकमन्तं यशो वृणा । 
कर्त्ये को न पण्डितः । 
कुगेहिनीं प्राप्य गृह कृतः मुखम् । 
कुण्डे कुण्डे नवं पयः । 
कुतः परम्मिन्पुरुषे विकारः । किराताजुनीये । 

कृतः शङ कटङ्किनः । 
कृतः सत्यं च कामिनाम् । 
कुतो विद्याथिनः सुखम् । 
कुदेशमामाद्य कुतो ऽथसंचयः । 
कृदेशेप्वपि जायन्ते कचित्केचिन्महाश्षयाः । कथामरित्सागरे । 



सुभाषितरतखण्डम अषा । १३ 

कुपात्रदानाच्च मवेदरिद्रः । 
कुपुत्नमापता्य कुतो जराज्जिः । 
कुपुत्रेण कुं न् । 
कुप्येत्को नातियाचितः । 
कुभोजनं चोप्णतया विराजते । 
कुमोज्येन दिनं नष्टम् । | 
कुरहस्यप्तहाये हि भरले ग्र्यायते प्रभुः । कथासरित्सागरे । 
कुराजान्तानि राष्राणि। 
कुरूपता रीरतया विराजते । 
कुरूपी बहुचे्िकः । 
कु्ेन्तयकाटेऽमिव्यक्ति न कायापेक्षिणो बुधाः । कथासरित्सागरे । 
कुलवधूः का सखामिमक्ति विना । 
कुटे कश्चिद्धन्यः मरमवति नरः श्छध्यमहिमा । 
कुवसरता शुभ्रतया विराजते । 

कुवाक्यान्तं च सौषदम् । 
कुरिप्यमध्यापयतः कुतो यशः । 
छत्रा धनलोमान्धा नोपकारेक्षणक्षमाः । कथासरित्सागरे । 
छृतघानां शिवं कृतः । कथासरित्सागरे । 
छृतघ्ाश्िरसिद्धाथौ अपि भ्रद्यन्ति हि भ्रुवम् । कथासरित्मागरे । 
छतज्ञे सत्परीवारे ममो मेवाफला कृतः । कथासरिन्मागरे । 
छृताथः सरामिनं दवष । 
रृपणानृप्तारि च धनम् । 
रे कस्यास्ति सद्यम् । 
छृप्यां दहन्नपि गव धितिमिन्धनेद्धा बीनप्ररोहनननी उवष्टनः करोति । २पुर्वेशे । 

केचिदज्ञानतो नष्टाः । 
केचिन्नष्टाः प्रमादतः । 
केचिन्नषटेस्तु नारिता; । 
केनेत्थं परमाभतोऽथवद्विव मेमास्ति वामभ्रुवाम् | 
केवदोऽपि सुभगो नवाम्बुदः कि पुनखिदरराचापराज्छितः । रगरुवंशे | 
के वान स्युः प्रिमवपदं निप्फारम्भयत्नाः। मवदृतं। 
केषां न स्यादमिमतफटा प्राथना द्यत्तमपु । म्दूत | 



१४ पुभाषितरत्नभाण्डागारम् । 

केषां नेषा कथय कविताकामिनी कोतुकाय । 
केषां हि नापदां हेतुरतिरोमान्धद्धिता । कथाप्तरित्प्ागरे । ' 
को जानाति जनो जनादैनमनोष्रत्तिः कडा कीटश्ी । 
कोऽतिभारः समथोनाम् । 
को धर्मः कृपया विना | 
को न तृप्यति वित्तेन) 
कोन याति वक्रं रोके मखे पिण्डेन पृरितः। 
को नाम रा्नां मियः। 
कोऽन्यो हतवहादग्धं मभविप्यति । अभिन्नानशाङ्कन्तले । 
कोऽथान्माप्य न मर्वितः | 
कोऽर्थी गतो गौरवम् । 
कोऽवक्रारो विवेकस्य हदि कामान्धचेतप्तः । कथासरित्सागरे । 
कोवा दुननवागुरामरु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् । 
कौ विदेशः समथौनाम् । 
को विहन्तुमटमास्थितोदये वाप्तरश्रियमशीतदीपिती । शिशुपाखवप । 
को हि मागममा्गं वा व्यप्तनान्धो निरीक्षते । कथासरित्सागरे । 
को हि वित्तं रहस्यं वा स्रीषु शक्रोति गृहितुम् । कथासरित्सागरे । 
को हि संपत्सु चपटाखाश्वास्ये वनितासु च । कथासरित्सागरे । 
को हि खरिरपरस्छायां विषेश्चोङ्येद्रतिम् । कथासरित्सागरे । 

क्रियाणां खट धम्याणां सत्पल्न्या मृलकारणप् । कुमारसंभवे । 
क्रियासिद्धिः सस्व भवति महतां नोपकरण । 
क्रिया हि वम्तृपहिना प्रसीदति । रपृरश्र । 
करदे विभौ भजति मित्रममित्रमावम् । 
क्रोधः संसारबन्धनम् । 
क्रोधो मृदटमनथानाम् | 
दश्षः फटन हि पृननवतां विधत्ते । कुमारसंभवे । 
कचिद् नाम्ति विश्वासः ुद्रकर्माणि दजन । कथासरित्सागरे । 
क्र वा निधिर्निथनमेति क्रि चतं म वाक्रवारं घटयन्निरस्यति | नैषधीयचरिते 

कराश्रयोऽम्ति दुरात्मनाम् | 
स्षणविष्वंिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे 
कषणे क्षणे यघ्नवतामुपेति तदेव रुपं रमणीयतायाः । रिशुपाङवपे । 



पुभाषितरत्रखण्डमुषा । १५ 

समन्ते न विचारं हि मूख विषयोटपाः । कथासरित्सागरे । 
क्षमया कि मन सिध्यति । 
ध्षानिितुस्यं तपो नास्ति । 
क्षारं पिवति पयोधेवेषल्यम्भोधरो मधरुरमम्भः | 
क्षितितटे किं जन्म कीर्ति विना) 
क्षितिपतिः को नाम नीति पिना | 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 

शूद्रेऽपि नृनं रारणं प्रपन्ने ममलम॒चेःशिरसां मतीव । कुमारसंभव । 
्ुषातुराणां न रुचिनं पक्रम् । 
शुम्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोरटीटामिः किमु सति कारणे रमण्यः । ् िशुपालवपे । 
खटाटोपो भयंकरः । 
खण्डिता एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः । 
खलसङ्खेऽपि नेष्ठुर्यं कल्याणत्रकृतेः कृतः । 
गणयन्ति न राज्यार्थूऽपत्स्रहं महीभुनः । कथासरित्सागरे । 
गतं न शोचामि छतं न मन्ये । 

गतस्य शोचनं नास्ति | 

गतानुगतिको रोको न टोकः परमा्थिकः | 
गन्तव्यं राजपथे । 
गणट्न्धाः खयमेव संपदः । 
गणसंहतेः समतिरिक्तमहो निजमेव स॒च्वमुपकरारि सताम । किरानाजनीये | 
गुणान्भूषयते रूपम् । 
गणा्जनोच्छरायविरुडजरद्धयः प्रृतयमित्रा हि सताममाधवः । किरातार्जुनीये । 
गणाः पजास्थानं गणिषु नच दिद्धंन च वयः। 
गणिनि गृणन्ञो रमते नागणशीटस्य गुणिनि परितोषः । 
गुणी गुणं वेत्ति न वत्ति निगरण 
गणेर्विहीना बहु जल्पयनित । 

गरुतां नयन्ति हि गृणा न संहतिः । किराताजुनीय । 
गपि विरटदुःखमादाबन्धः साहयति । अभिन्नानशाक्रुन्तयर । 
गृहानुपेतुं मणयाद मीप्सवो मवनिति नापुण्यरनां मनीषिणः । शिशुपायत्रप्र । 
गरे या पुण्यनिष्पत्तिः माध्वनि रमतः कुतः । कथामरित्सागर । 

मरते हि तमोपहं मुहुने तु राद्ादमहपरतिं तमः । रिशुपाखवधं । 



१६ सुभाषितरत्नभाण्डागारम् । 

ग्रहीतुमायान्परिचयया मुहर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः । शिशुपाखवधे । 
आमनाश्चाय त्रुज्रः । 
आमस्यार्थे कटं लनेत् । 
म्रागाणोऽप्यादरतां सम्यग्भनन्त्यमिमवे विधो । कथासरित्सागरे । 
ग्टपयति यथा शशाङ्क न तथा हि कुमुद्धती दिवसः । अभिङ्ञानशाङुन्तरे । 
घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छ कचिदुधेरप्यपथेन गम्यते । नेपधीयचरिते । 
घनाम्बुमिर्षहलितनिप्नगाजठेनलं नहि व्रजति विकारमम्बुधेः । शिशुपाखवषे । 
घन्ति सहजमपर भृरिमियः सममागताः सपदि वैरमापदः । किरातार्जुनीये । 
चकास्ति योग्येन हि योग्यपरगमः । नेषधीयचरिते । 
चक्रवत्परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च। 
चक्षुःपृतं न्यपरत्पादम् । 
चन्द्रचन्दनयो्मध्ये शीतला साधुसंगतिः । 
नपदो किर शराणां रणे जयपराजयो । कथासरितमागरे । 
चाण्डालः पक्षिणां काकः । 
चाण्डारोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपु धनम् | 
चाराजानन्ति राजानः । 

चित्तं जानाति न्तूनां तेम जन्मान्तरार्जितम् । कथासरित्सागरे । 
चित्तमेतदमरीकरणीयम् । 

चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता । 
चित्रा गतिः कमणाम् | 
चिन्ता जरा मनुप्याणाम् । 
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणप् | 
चेष्टामरतिरूपिका कामिजनमनोठरत्तिः । अभिङ्गानश्चाङ्कन्तके। 
चोराणामनरते बल् । 

चोरे गते वाकरिमु सावधानम् | 
छाया न मृच्छति मटोपहतम्रमदे शुद्धे तु दपेणतले मुलभावकाशा । अभमिद्गान- 

शाङ्कन्तले । 
छाया हि भूमेः शरिनो मटलेनारोपिता शुिमतः प्रजाभिः । रपुरवशे । 
छायेव मत्री खलम्तजनानाम् । 
िद्रप्वनथ बहुष्टीभवन्ति । 
जठरं को न बिरति केव् । 



पुभाषितरतखण्डम भूषा । १७ 

जनानुरागप्रभवा हि संपदः । 
जनो बहु क्षपयति खल्पस्यारथे धनान्धधौः । केथासरित्मागरं । 
जपतो नास्ति पातकम् । 
जरा रूपं हरति । 
जटनिन्दुनिपातेन क्रमाः पृते षट; । 
जातंतु जाते न पूनः प्रयाति । 

जातस्य हि धरुवो मृत्युः । 
सातापत्या पति दृष्टि । 
जाती जातौ नवाचाराः | 
जानन्ति परतरो गन्धात् | 
जामाता दरामा ग्रहः । 
जायन्ते बत मदानां संवादा अपि तादृशाः । कथासरितमागर। 
जारस्रीणां पतिः शत्रुः । 
जितक्रोधेन मवं हि नगदेतद्धिजीयते । कथासरित्सागरे । 
जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदौमतेत् । कथासरित्सागरे । 
जितरान्तेषु धीराणां स्ह एवाचितोऽसिि । कथामरिन्सागरे | 
निह्वरक्षशतककोटिनियमो नो दुर्जनानां ममे । 
जीवन्तमेव कुप्णाति काकीव कुकरटुम्विनी । कथासरित्सागर | 

जीवन्नोऽप्तति मूढोऽयान्यावदर्थः स नोज्ितः | कथामरिन्मागरे | 
जीवन्हि पीरोऽभिमतं करि नाम न यदाप्रूयात् । कथामरिन्मागर | 
जीवो जीवस्य जीवनम् । 
जातादौ विवृतजघनां को विहातुं ममथः । पेघदृन । 
ज्ञानमार्ग द्यहंकारः परिघो दुरतिक्रमः । कथामरिन्मागर 
ज्ञानमेव राक्तिः । 
ज्ञानटवदुर्विद्ग्धं ब्रह्मापि नरं न रश्यनि। 
स्ानस्यामरणं क्षमा । 
उ्येष्ठभ्राता पितुः समः । 
उवल्यति महतां मनांस्यमर्भं न हि टमतेऽवमरं मुखामिरापः । किराताजनीपे । 
षदिति पराशयवेदिनो हि वित्ता: । नपधीं यचरिने । 
तक्रान्तं वद भोजनम् । 

तत्कार्मुकं कर्ममु यस्य शक्तिः । 
€ 9 



१८ सुभाषितरत्नभाण्डागारम् । 

तत्तणं किं नु कुर्याडि भसादः पारमेश्वरः । कथासरित्मागरे । 

तत्र सोरभनिमीणे चतुरश्चतुराननः । | 
तदेव दुःसहं स्रीणामिह प्रणयखण्डनम् । कथासरित्सागरे । 

तपःसीमा मुक्तिः । 
तपोधीना हि श्रेयांसि द्युषायोऽन्यो न विद्यते । कथासरित्सागरे 

तपोधीना हि संपदः । कथासरित्सागरे । 
तमस्तपति घर्मारौ कथमाविरभतिप्यति । अभिज्ञानश्चङन्तके । 

तरुणीकच इव नीचः कौटिल्यं नेव विजहाति । 

तस्करस्य कुतो धभः। 
तस्माच्रेषे न रक्षयेत् । 
तम्माजात्या महान्तोऽधमजनविपये मोनमेवाश्रयन्ते | 
तस्मात्सर्व परित्यज्य पतिमेके भनत्सती । 
तस्य तदेव हि मधुरं यम्य मनो यत्र संटग्रम् । 
तस्य विस्तारिता बद्धिम्नैटविन्दुरिवाम्भमि । 
तस्य संकृचिता उद्धिवरेतविन्दुरिवाम्भमि । 
तिटयकां निशां चन्द्रः श्रीमान्मंपृणमण्डटः | 
तीव्रसच्वस्य न निगाद्रवन्त्यवर हि मिद्टयः । कथामरिन्मागर । 
तृल्यप्नतिद्धन्हि बभुव यष्टम । 
तुप्यन्ति भाननेतिपराः | 
त॒प्णक्रा तरुणायते । 
तेनं हिन वयः समीकष्यत । रघुर्वद । 
त मृमण्डटमण्डनंकतिटकाः सन्तः क्रियन्नो जनाः । 

तेपामिन्द्रियनिय्रदा यदि भवद्धिन््यस्तरेत्मागरम् । 

सयनन्तयुत्तमसत्तरा हि प्राणानपि न सत्पथम् | कथामरित्मागरे 
त्यनेदेकं कुस्यार्थं | 
त्यागाजगति पूज्यन्ते पञुपापाणपादप।ः | 
त्राणाभावे हि शापाखाः कुवन्ति तपो व्ययम् । रधृर्वस । 
तरिमुवबनविपये कस्य दोपो न चास्ति । 
ष्टोक्ये दीपको धमः । 
ददाति तीत्रसत्वानामिष्टमीश्वर एव हि । कथामरित्मागरे 1 
द्या मांमादिनः कुतः । 



मुभाषितरतखण्डम श्नुषा । १९ 

दयितं जनः सलु गुणीनि मन्यते । शिशुपाखरपे | 

दयितास्वनवस्थितं व्रणां न खल मेम च पहनने । कुमारसेभर । 
दरिद्रता धीरतया विराजते । 
दृदुरा यत्र वक्तारस्तत्र मनं हि शोभनम् । 
दशाननो ऽहरस्पीतां बन्धने च महोदघेः । 
दारि्यदोपेण करोति पापम् । 
दारिद्यदोषो गुणरारिनाक्ी । 
दारिव्ं परमाञ्जनप् । 
दावानष्ोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हतं जगदात्ममः किप् । कुमारसंममे । 
दिकरोन्या चेदवान्धवाः | 
दिवि गमनरतं दिनकरः । 
्विश्त्यपायं हि सतामतिक्रमः) किरानाजुनीय । 
दःखान्धा हि पतन्त्येव पिपच्छरप्रेपु कातराः । कथासरित्सागर । 

द्श्धध।तोऽपि कि याति वायसः कल्हसताम् । 
दरथिगमा हि गतिः भ्रमोजनानाम् । फिराताजुनीय। 

दुरधीता विषे विद्या । 

दुरितघतपःशुदधिः सत्ययक्षा दि सिद्धयः । कथासरिन्मागरे । 

दुर्गहीनस्तथा दपः । 
जनस्य कृतः क्षमा । 

दमनस्याजितं वित्तं भज्यत राजनम्करंः । 

दु्मया हि व्रिषया विदुपापि। नेषधींयचारत् । 
दुतरेटस्य बलं राजा । 
दमेन्त्री राज्यनाशाय । 

द्टक््यचिद्वा महतां हि द्रत्तिः । किराताजनीये । 

दमं क्षमरृत्पुतः । 
दर्टभं भारत जन्म मानुष्यं तत्र इटमम् । 

दलेभः स गृरुटाकरे रिप्याचिन्तापहारकरः | 

दरभः स्वननमियः। 
दं हि जन्तुमुत्थाप्य कस्यात्मानि मुख भत्रत् । करथासारत्सागर् | 

दटेऽपि प्यौ साध्वीनां नाम्यथात्रत्ति मानमम्। कथामरित्मागरे । 

दूरतः पेता रम्याः । 



सुभापितरत्नमाण्डागारप् । 

द्राराहपरिभ्रशविनिपातो हि दारुणः । 
टृष्टतखश्च न पनः कर्मजाठेन बध्यते । कथासरित्सागर । 
दष्टो हि व्ृण्वन्कलभप्रमाणोऽप्याङ्ञा पुरोवातमवाप्य मगः: | रपरवेश 

देवद्धिनमपया हि कमप्रेनुमेता सताम् । कथासरित्सामर् । 
देवा हि नान्यद्धितरन्ति कि त प्रसद्य ते सापुधियं ददन । नंपधीयचरिति। 

देवो दुवेदघातकः । 
देहपातमपीच्छनिति सन्तो नाविनयं पुनः । कथामांरंल्सागर । 
देदल्नेहो हि दस्यनः। कथासरित्सागरे । 
देवमेव हि साहाय्यं करते मत्वशषालिनाप् । कथासरित्मागरे । 
देवी विचित्रा गतिः। ` 
देवे दुजनतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते । 
देवेनैव हि साध्यन्ते सद्थाः शुभकमेणाम् । कथासरित्सागरे । 
दोषग्राही गणल्यागी पष्ठोटीव हि दजेनः | 
दोपाय निर्विमर््ञेयं भोतप्रश्नोत्तरक्रिया । कथासरित्सागर । 
दोषोऽपि गृणतां याति प्रभामवति चेत्छरपा | 
योने काचिदथवासि निरू तैव सा चलति यत्र हि चित्तम् । नेपधीयचगिति 
द्रव्येण स्वे वद्ाः। 
धनं सवेपमरयोजनम् | 
धनानि जीवित चैव परार्थं प्रात्त उत्तृनत् | 
धनिनामितरः सतां पृनगृणवत्मंनिधिरव सनिः । शिशान | 
धन्यास्त भुवि ये निद्रृत्तमनमा परिग्दःविनान्कामिनः | 
धमेक्षयकरः क्रोधः | 
धमंसरक्षणाथव प्रवरत्तिमृति शङ्गिणः । रधूत्र॑रो । 
धर्मस्य तच्वं निहितं गृहायाप्र | 

घमेस्य त्वरिता मतिः | 
धमः कीतिद्धयं स्थिरम् | 
धमः मत्यन वधेत । 
धमःमना गत्र न मरलममि। 
धभण चरतां मत्ये नाम्त्यनस्युदयः कचित् । कथामरित्मागर 
वर्मेण हीनाः प्रञभिः मरमानाः) 
धुम (मुत्र प्रनम्य चे) 



पुभाषितरत्नखण्डम जषा । २१ 

ध्मा दि सांनिध्यं कुरुते सताम् । कथासरित्सागरे । 
धर्मो हयङ्णीतो निहन्तयुमयलोकयोः | कथासरित्सागरे । 
धिक्रलन्रमपुत्रकम् । 
पिकपत्रमविनीतं च । 
धिगाशा सवदोषभः | 
धिगिमां देहभृतामसारताम् । रघुवर । 
धिग्ृहं गृहिणीशन्यम् । 
धिग्जीवितं चोद्यमवभजितस्य । 
धिग्जीवितं ज्ञातिपरानजितस्य ! 
धिग्जीवितं व्यथेमनोरथस्य | 
पिग्नीवितं शाखखकटोज्द्ितम्थ । 
परिग्योतिषमजातकम् । 
धीराणां वरजति हि सवे एव नान्तःपातितादमिभवनीयतां परस्य । शिशुपाच्पे । 
धीराश्च सोदविरहाः प्रामवन्तीष्टसंगमम् । कथासरित्सागरे । 
धीने चित्रीयते कस्मादमित्तौ नित्रकमणा । कथासरित्सागरे । 
धूमो निवत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वद्विः । रधुवंश । 
धूतोः क्रीडन्तयेव हि बाः । कथासरित्सागरे । 
धुवमभिमते को वा पूर्णे मुदा न दि माद्यति । कुमारसंभवे। 
धरुवं फलाय महते महतां सह संगमः । कथासरित्सागरे । 
न कस्य वीयोय वरस्य संगतिः । कुमारसंभवे । 
न काचस्य छते जातु युक्ता मृक्तामणेः क्षतिः । कथासरित्मागर । 
न कामसदटशो सिः । 
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिना ग्रहं । 
न क्रापि सोख्यमपराधरृतः प्रभृणाम् । 
नक्षत्रभूषणं चन्द्रः | 
न क्द्रोऽपि प्रथममुङृतापक्षया मंश्रयाय प्राति मित्रे मनति विमृषः | मेग्दृन। 

न खच धीमतां कश्चिद्विषय नाम । आभङ्ञानद्ाकनतच । 

नं खलं म उपरतो यस्य व्रह्भो ननः स्मरति । 
न च दैवात्परं बम् | 
न च धर्मो दयापरः। 
त् चरति ग्व वाक्यं मजनानां कदाचित् 



५, सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । 

न च विद्याप्तमो बन्धः | 
न च व्याधिप्मो रिपुः 

न चापत्यसमः स्नंहः | 
न जालवपरे भाति सवानवसीदति । कथामरित्मागरे । 
न जने संसारः किममृतमयः किं विषमयः । 

न ज्ञानात्परमं चक्षुः | सनीय 

न तथा छृततेदिनां करिप्यन्मियतामेति यथा रताकदानः । किराताजनाये । 

न तीषात्परमं सुखम् । 
न तोषो महतां मृषा । कथासरित्सागरे । 
न दयासद्श् ज्ञानम् । 

न दसिद्रस्तथा दुःखी टन्धक्षीणधनो यथा | 
न दुप्मापं परच्छिद्रं जा्रद्विनिपुणेयतः । कथामरित्मागर । 
न देवः परमो विष्णोः | 
न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षयते । ङुमारमंभवे । 
न धर्मपदं मित्रम् । 
न धमोत्परमं मित्रम् | 

न नन्दनाटोकनमङ्गटेपु क्षणं क्षणं हप्यति कस्य चतः । कुपारमंभवर । 
न नक्यति तमो नाम कृतया दीपवातेया । 
ननु तैटनिपेकचिन्दुना सह दीपार्चिर्ुपैति मेदिनीम् । रपुं । 
ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । अमिन्नानशाङुन्तट । 
ननु वक्तुविरोषनिर्एहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः । किराताजुनीये । 
ननु विमृद्य कृती कुरुतऽखिलम् | 
न पतिन्यतिरकेण स॒स्रीणामपरा गतिः । कथासरित्सागरे । 
न परिचयो मडिनात्मनां प्रधानम् । शिशरुपालबपे । 
न परेषु महोनपश्छलादपकुवन्ति मदिम्ट्चा इव । हिशुपाच््घ | 
न परोदितं हि कलयन्ति कुमाराः । दरिविरमे । 
न पादपोन्मृटनदक्तिरंहः शिरोचमे मृच्छति मारुतस्य । रधुवंश । 
न पत्रात्परमो खामः | 
न प्रमातरटं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् । अभिङ्गानकशाङन्ते । 
न माणान्ते प्ररृतिविकनिजांयते चोत्तमानाम् । 

[4 

न भय चासि जाग्रनः| 



मुमापितरतसण्डमर्भुवा । 

ने भवाति परनरक्तं भाषितं परजनानामु । 
न भवति भहतां टि का? माधः म्रषदिः । हरषि ( 

न मविप्यति हन्त साधनं किगिवान्यसहरिप्यतो निषि: । रपव । 

न मायीयाः परं मुखप । 
न भूतो न भविष्यति । 
न भेकः कोकनदिनीकरिनर्काखादकोविदः । कथासरित्सागरे । 
नमोमूषा पषा । 

, न मुक्तेः परमा गतिः। 
नयनपुवं को निवारयति । 
नयवत्मेगाः प्रभवतां हि पियः। 
न युक्तं ते रोपादतिधिमिव धिक्रल्य गमनप् । 
नये च शर्य च वमनिति संपदः । 
नयेन चाटक्रियते नरेन्द्रता । 

नरः प्रत्युपकाराथं विपत्तिमभिवाज्छति | 
न रततमन्विप्यति मृग्यते हि तत् । कुमारसंभव । 

नराणां नापितो पूर्तः । 
नमैकसादरं हि नवं वयः । कथासरित्सागर । 
न वस्तु दवस्वरमाहिनश्वरं मुरश्वराऽपि मनिकर्ुमीश्वरः । नपधीयर्चारने । 

नवाङ्नानां नव णव पन्थाः | 

नवा वाणी मृगे मृ | 
न वैराग्यात्परं भाग्यम् । 
न दरारीरं पुनः पुनः । 
न शान्तेः परमं मखम् । 

दासं वेदतः परम् । 

~ शिक्षितः प्रयत्नो हि घीगणां हदये भिया | कथासरित्सागर । 

तरा विसहन्ने हि खीनिमित्तं पराभवम् । कथासरित्मागरं । 

न पटपदश्रेणिमिरेव पङ्कनं सरोवयासङ्गमपि प्रकारा । इुमारममव । 

नम॒ दक्तोति किं यस्य परज्ञा नापदि हीयत । कथासारत्सामर | 

नमासम यत्र न पनित बद्धाः 

न सर्वो ध्वनिम्नाटग्यादकाम्य परनायते । 

न स्री चनितचारित्रा निननो्नतमवक्षते | कथासारत्नागर । 



९४ सुभाषित्रस्नमाण्डागारम् । 

न खी खातच्यमर्हति । 
न स्तेहो न च दाक्षिण्यं स्रीप्वहो चापटाटते । कथासरित्मागरे। 

न सछराति पल्वलाम्भः पञ्जरशेषोऽपि कुञ्जरः कापि । 
न खच्छं म्यवहपेष्यमात्मनो भूतिमिच्छता । कथासरित्सागरे । 
नहि कृतमुपकरारं साधवो विस्मरन्ति । 
नहि गणयति द्रो जन्तुः परिय्रहफल्गुताम् । 
नहि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोच्कया । 
नहि दुबैरदग्धानां कटे किचित्मरोहति । 
नहि दप्करमस्तीह किचिदध्यवस्रायिनाम् । कथासरित्सागरे । 
नहि नार्यो विनेष्येया । 
नहि फुं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काद्रति पटृपदाणी । रपू । 
नहि भियं मवक्तुमिच्छन्ति रपा हितैषिणः | करिरानाजुनीये । 
नाहि मृरा प्रमिद्यति । 
नहि वन्ध्याश्ुते दःखं यथा हि प्रतपृत्रिणी | 
नहि विचहति मेत्री दूरतोऽपि स्थितानाम् । 
नहि सखावमादेन खल्पाप्यापट्िटद्वयते । कथामरिस्मागरे । 
नहि सवैविदः स्व | 
नहि सर्वेऽपि कुवन्ति मस्या युक्तिषिवेचनम् । 
नहि सिहो गजास्कन्दी मयाद्विरिगृहाशयः । रधूरव॑शच । 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृष प्रगाः। 

नहीङ्गितत्तोऽवमरेऽवमीदति । किराताजुनीय । 
नहीश्वरव्यादृतयः कदाचित्पुप्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् । कुमारम॑भर 
नातिपीडयितुं भ्रानिच्छन्ति हि महौनमः। किराताजनीय | 
नाघमेश्रिरण्रद्ये । कथासरित्सागरे । 
नानातच्वविचारणमणयिना लोका बरहिर््दयः | 

 नानाफटे; फति कल्पतेव मृमिः । 
नानृतात्पातकं परम् । 

नारीणां भूषणं पतिः । 
नाकीतपनेलजमेति हिमिस्तु दाहम् । नेपधीयचरिते । 
नायः समाश्चितजनं हि कलङ्कयति । 
नाल्पीयान्बहु मुरतं हिनसि दोपः । किरानार्जनीये । 



॥ २१९ 
पभाषितरतलण्डम जुषा । 

ना विष्णुः एथिवीपतिः । 
नासद्भिः किचिदाचरत् । 
नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्ममायतनं लेत् । 
नास्त कामप्तमो व्याधिः | 
नास्ति क्रोधप्तमो वहिः । 
नासि चक्षुःसमं तेजः । 
नासति चात्मसमं बलम् । 
नास्ति ज्ञानात्परं मुखम् । 
नास्ति तृप्णापरमो व्याधिः। 
नास्ति धान्यसमं प्रियम् । 
नास्ति प्राणसमं मयम् । 
नास्ति बन्धुपरमं बलम् । 
नास्ति मेघसमं तोयम् । 
नासति मोहसमो रिपः । 
नाम्ति व्यसनिनां किचिहुवि पयाये घनम् । कथामरित्मागर । 
नास्ति हस्तिप्तमः सखा । 
नासि हस्तिपमो बन्धुः । 
नास्त्यदेयं महात्मनाम् । 
नास्त्यहो सखामिभक्तानां पे वात्मनि वा सण्टा | कथामरित्भागरे | 
निजामतैर्छोचनपेचनाद्या एथक्रिमिन्दः सजति प्रजानाम् । नपर्धीयचरिने । 
निपातनीया हि सतामसाधवः । शिशुपाखवपे | 
निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान् । 
निनेऽप्यपव्ये करुणा कठिणप्ररृतेः कृतः । प्रसन्नराघव । 
निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायत । 
नि्गटिताम्बुगम शर्नं नादति चातकोऽपि । रपुत्र । 
निरतेषु तरसा तरस्िनां शत्रुषु मरणतिरेव कीनेये । रघुप । 
निरम्य परुषं त्यजन्ति गणिकाः । 
निधनता सर्वापदामास्पदम् । 
निधनस्य कुतः मुखम् । 
निर्वाणदीपे किमु तेच्दानम् | 
निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गो्त्रतम् । 
<१ 
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निर्विमां हि भीरवः । कथासरित्सागर । 

निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषदिन मम समृद्धयः । किरातार्जुनीये | 

निवसन्नन्त्दीरुणि लह्कयो वहिन तु ज्वटितः । 

निवृत्तपापसंपकीः सन्तो यान्ति हि निवेतिम् । कथासरित्सागर । 

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् । 
निरारतं चन्द्रः । 
निप्मन्ञास््वसीदन्ति टोकोपहसिताः सदा । कथासरित्सागरे । 
निप्मन्ञो नाशयत्येव प्रभोरथमथात्मनः । कथासरित्सागर । 
निमर्मः स हि धीराणां यदापद्यधिकं द्यम् । कथासरित्सागर । 
निसगेचपटानां हि मादृशां सयम कुतः । कथासरेत्मागर् । 
निसर्गतो ऽन्तमटिना ह्यसाधवः । 
निसर्गसिद्ध नारीणां सपतीषु हि मत्सरः । कथामरित्सागरे । 
निर्णएटस्य तरणं जगत् । 

नीचाश्रयो हि महतामपमानहेतुः । 
नीचै नीचेरतिनी चनीचैः स्वैरपायेः फएवमेव साध्यम् । 
चो वदति न करुते वदति न साधः करोव्येवर। 
ननं विरूपैरधिकं हासनेः कीडनि स्मरः । कथामरित्मागर । 
नृपस्य वणोश्रमपाटनं यत्म एव धमः । रथर्ष॑नञे | 
नन्दः क्षिपति कि काट परिक्षीणोऽकेमण्डटे । कथामरित्सागरे । 
नर्या भ्ृहितैषिण्यो गणयन्ति हि मुखियः । कथासरिन्मागर । 
नैकत्र सर्वो गुणप्रनिषातः । 
नेवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्धैः । शिशुपाटवपे । 
नैवान्यथा मवति यद्िखितं विधात्रा । 
नेवाश्रितेषु महतां गुणदो पङ्का । 
न्याय्यमुपेक्षते हि कः । नेषधीयचरिते । 
न्याय्यां बृत्ति समाचरेत् । 
न्याय्यात्पथः प्रविचटन्ति पदं न धीराः | 

पङ्को हि नभसि क्षिपतः कषेप्ः पतति मृभरनि । कथामरित्सागरे | 
(~ क ¢ भ [न ५ 

पञचभिर्मिटितैः कि यजगतीह् न साध्यते । नेषधीयचरित । 
७ [4१ 

पठतो नाम्ति मृषैलम् | 
पथः श्रुतेदशेयितार इरा मरीमपामाददते न पद्धतिम् । रघुवंशे । 



सुभाषितरतखण्डमअुषा । २७ 

पदं हि पवतर गुणेर्विधीयते । 
पदं सहेत श्रमरस्य पेलवं रिरीषपुप्पं न पनः पतत्रिणः । कुमारसंभवे । 
पदपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम् । 
पद्यानां शिरिराद्रयम् । 
पयःपानं मूगानां कैवं विषवर्भनम् । 
पयोगते कि खट् सेतुबन्धः | 

पयोमुचां पङ्किषु विद्तेव । 
परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः । 
परबुद्धिषिनाशाय | 
परबद्धिषु वद्धमत्राणां किमिव ह्यसि दुरात्मनामलद्वयम् । किरातार्जनीये | 
परभुक्ते हि कमले करिमटेनाीयते रतिः । कथासरित्मागरे । 
परमं टाममरातिभङ्गमादः । क्रिरातार्यनीये । 
परमाथमविन्नाय न मेतम्यं कचितच्रमिः । कथामरित्ागरे । 
परटोकगतस्य को बन्धुः । 
परलोकजुपां सलकमेमिगेतयो मिन्नपथा हि देहिनाम् । रपुत्र । 
परन्रद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम् । दिशुपार्षे । 

परसदननिविष्टः को टघ्रू्ं न याति । 
परसेवेकपक्तानां को हि ल्ञहो निने जने । कथामरिन्सागः । 
परहस्तगताः स्यः । 
परहितनिरतानामादरो नात्मकार्यं । 
परामवोऽप्युत्सव एव मानिनाम् । 
परा्भप्रतिपन्ना हि नक्षन्ते खाथमुत्तमाः । करथामरिन्मागर । 
परिजनतापि गुणाय सद्रणानाम् । किराताजुनीय । 
परिवर्तिनि संसारे मरतः कोवा न जायन । 

परेज्धितन्ञानफटा दि बधयः । 
परैरनिन्यं चरितं मनखिनां वयोनमारोचितमेव शामन । कथामग्िमागञ । 

परैरपर्यापितवीर्यसंपदां पराभवो ऽप्युत्मव एव मानिनाम् । किराता नीये । 
परोपकारजं पुण्यं न स्यात्करतुश्चनरपि । 
परोपकाराय सतां विभूतयः । 
परोपकाराथमिदं शरीरम् । 
परोपदेशवेडायां शिष्टाः सरवे मवन्ति वं | 
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परोऽपि हितवान्बन्धुः । 
पयीयपीतस्य सुरैरिमां शोः कलाक्षयः शछराध्यतरो हि दृद: । रपुं । 
पवैतानां मयं वजात् । 
पाटन; पिहितः खयं हि प्रकाङ्चमापादयतीक्षुडिम्मः । नैषधीयचरिते । 
पवनः परागवादही रशथ्यामु वहन्रजस्वलयो भवति । 

पर्यन्तु टोकाः करिकतुकानि । 
पश्यन्तु टोकाः कटिदोषकानि । 
पाणो पयसा दम्बे तक्रं एूत्छत्य पामर; पिति । 
पात्रताद्नमाप्रोति । 
पावानुसारं फम् । 
पादपानां मय वातात् । 

पापप्रयावान्नरकं मरयाति। 

पापे कर्मण्यवक्ञातहितवाक्ये कुतः मुम् । कथासरित्सागर । 
पिण्ड पिण्डे मतिमिन्ना । 
पिण्डेप्वनास्था ख मोतिकरेषु । 
पित्ररोपेण मृख॑ता । 
पिपासितः काम्यरसो न पीयते । 
पिबामः शास्रोघानुत विविधकाभ्यामृतरमान् । 
पिशुनजनं खट बिभ्रति क्षितीन्द्राः । 
पीत्वा मोहमयी मरमादमदिरामृन्मत्तमूनं जगत् | 

पुमामद््ट दष्ट वा श्रेयोऽहंकारिणां कुतः | कथामरिन्मागर | 
पुण्यवन्तो हि संतानं पर्यन्त्युेः रूतान्वयम् । कथामारत्मामम | 

पुण्यरेव हि लभ्यते सुषतिभिः मत्पंगतिदृटमा । 
पुत्रः पिण्डम्नयाजनः। 
पत्रः शत्रुरपण्डितः । 
एत्रप्रयोजना दाराः । 

पुत्रहीनं ग्रहं गुन्यम् । 
पुत्रादपि मयं यत्र तत्र सौख्यं हि कटम् । 
ुत्रोदये माद्यति का न हपात् । कुमारसंभव । 
पुनदरिद्री पुनरव पापी । 
पृनधनाव्यः पुनरेव भोगी । 
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पुरुषा अपि बाणा अपि गृणच्य॒ताः कस्य न मयाय । 
पुष्पं परुषितं त्यजन्ति मधपाः । 
पूज्यं वाक्यं समृद्धस्य | 
पवेपुण्यतया विद्या । 
पूवावधौरितं श्रेयो दुःखं हि परि्पति । अभिन्नानशाङुन्तरे । 
एथिवीम्षणं राजा । 
पशं हि सतीमनः । कथासरित्सागरे । 
भरकृतिः खलु सा महीयः सहते नान्य्म॒न्नति यया | 
मरृतिमहते कुमेस्तस्मे नमः कविकर्णे । 
मररूतिरियं सचवताम् । 
म्ररतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् । 
मरृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् । 
पररुल्या द्यमणिः श्रेयान्नालंकारश्युतोपटः । क्रिरानार्जनीये | 
मच्छन्नमप्युहते हि चेष्टा । किराताजैनीये । 
मजानामपि दीनानां राजैव सदयः पिता । 
मजापतेरविर्मो हि प्राणिपर्गोऽपिकापिकः । कथासरित्सागर । 
मज्ञा नाम वटं द्येवं निप्मरज्ञस्य बटेन क्रिम् । कथामग्त्मिगरे | 
प्रज्ञानं च सर्वेषु मुख्यं कार्येष॒ स्राधनम् । कथासरित्सागर । 
प्रणामान्तः सतां कोपः । 
प्रणिपातत्रतीकारः संरम्भा हि महात्मनाम् । रपुत्र । 
प्रतिकारविधानमायुषः सति रोपे हि एटाय कल्पन । रप््र॑म् ) 

मरतिक्षणं यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 
मतिपन्नसृहत्कार्यनिवहं धीरस्खता । कथासरित्सागर । 
मरतिपन्नाथनिवांहः सहनं हि सतां चनम् । कथामरिन्मागः । 
मरतिवघ्नाति हि श्रेयः पृज्यपूजाव्यतिक्रमः । रधर । 
प्रतिभातश्च परयन्ति सव प्रत्तावतां धियः । कथामर्न्मा गर । 
प्रतीयन्ते न नीतित्ना कताव्तम्य वरिणः । कथासरित्सागर । 
प्रत्ययः सखीप मुष्णाति विमद्य वदुपामपि । कथासरित्सागर 
मत्यासन्चविपत्तिमृटमनपां मायो मनिः क्षीयत । 
रत्यक्तं हि मणमिषु सतामीप्िताधक्रियव । मेवदृन। 
्रत्युतपन्नमति सरणम् । अभिङ्गानशाङ्न्तटे । 
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प्रथमाटीदढमधरराः पिबन्ति कटु भषनप् । 

प्रबटतमसामेव्॑रायाः शुभेषु हि वृ्तयः सनमापि रहिरस्यन्धः धित धृनायदशङद्धया। 

अभिङ्ञानशाङन्तर । 

प्रमचिन्तमेव हि जनोऽनुवतते । शिशुपालवध । 

प्रमप्रपादो हि मुदे न कस्य । कुपारसमव्रे। 

परमश्च निर्िचारश्च नीतिज्ञ प्रशस्यत । कथासरित्मागर् । 

प्रभम्त विबुधाश्रयः कति न सनित कु्षिभराः । 

भणां हि विभृदयन्धा धावल्यत्रिपये मतिः । कथासरित्सागर । 

प्रभो ह्परवत्ते हि कस्य मल्यायना भवेत् । कथासारत्सागर् । 

प्रमदाटोचनन्यस्तं मरीमप्तमिवाञ्जनम् । 

प्रमाणं परमं श्रुतिः । 

प्रमाद्यतां संव्रणोति खल् दोपमसता । किराताजुनींये । 

प्रयोजनापि्षितया प्रभणां प्रायश्चलं गोरवमाश्नतपु । कुमास्सभव 

परयोह्टमितस्य वारिधेः परिवाहो जगतः करानि किम् । सिगुपाचवध | 

प्रवादमोहितः प्रायो न विचारक्षमा ननः । कथासारत्मागरः 

प्रसन्नानां वाचः फटमपरिमेयं प्रमुत्रत । 

प्रसन्ने हि किमम्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । कथामरित्मागर । 

प्रसादचिदहानि प्रःफटानि । 

प्रसादसौम्यानि सतां मह्न पतन्ति चकतुपि न दारुणाः शरः । जभित्नान 

दान्ते 

मरमृतान्तं च यावनप् । 
्रस्तृताथैवरिरुदं हि कोऽमिदध्यादबाटिश्ः | कयामग्न्मागर | 

प्रहर नमन चापं प्ाक्रहारमिग्राऽदहप् । 

्रद्रप्वनिर्न्धरुपौ हि सन्तः । रपुं । 
प्रागेव मुरा नयनाभिरामा; प्राप्यन्द्रनीये किमनान्मगृलपु | रप्र | 

मराचीनकर्म वट्वन्मुनया वदनि । | । 

मा्ञः स॒च्वहितं कुयौत्सम्यतमेबाधरनव्धयर । कथासरित्सागर । 

मराणव्ययाय जराणां नायते हि रणात्तवः । कथामरित्मागर । 

मराणानृदारा विघ्जन््यथितो न पराच्या: । कथासरिन्सागरे | 

प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । कथामरित्मागर् । 

मरणेभ्योऽपि हि धीराणां मिया शतप्रिक्रिया । नषधीयचरिते । 
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ाणम्याऽप्यथमात्रा हि रुपणस्य गरीयसी । कथासारत्मागमरे | 
णरापि हि शल्यानां खामिर्घरक्षणव्रतम् 1 कथासरित्सागरे । 

माप्तीऽप्यथः क्षणादेव हायते मन्दबद्धिना । कथासरित्मागरे । 
प्रा्राताषटमविङवः । कथासरित्सागरे । 

माप्यते करि यद्राः शरुभ्रमनद्धीरृत साहसम् । कथाप्तरित्मागरे । 
यः मत्ययमाधत्ते खगुणेषत्तमादरः । कुमारसंभवे । 

प्रायः श्वश्र्नुपयोने दश्यते सोदरं रोके । 
मायः सजनसंगती हि रभते दैवानुरूपं फलम् । 
प्रायः सत्पुरुपाश्चितोऽपि लभते देवानरूपं फलम् । 
प्रायः समानविद्याः परस्परयश्चःपुरोभागाः । 
प्रायः सरमाप्तन्नरविपत्तिकाठे धियोऽपि पमां मदिनीमवन्ति । 
मायः सर्वो मवति करुणादृत्तिरा्रोन्तरात्मा । मेघदूते | 
प्रायः स्रियो भवन्तीह नि्रमविषमाः दाठाः । कथासरित्सागरे । 
प्रायः खं महिमानं करोघात््रतिपद्यत हि जनः । 
पायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुदभ्बिनः । कुमारम॑भवे । 
मायेण मायीदोःरील्यं स्रेदान्धो नेक्षत ननः । कथासरिन्सागरे । 
प्रायेण सूमिपतयः प्रमदा टताश्च यः पाश्वतो मवति तं परिवेष्टसनित । 
प्रायेण सल्यपि हिताथकरे विषो हि श्रयांमि खब्धृममृखानि विनान्नरायः । करिरा- 

ताजनीये । 
प्रायेण सारुदृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः । 
प्रायेण सामय्यविधौ गुणानां पराश्बखी वरिश्वसूजः मवृत्तिः । कमाग्ममे | 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः मंमगगतो जायने । 
प्रायो गच्छति यत्र माग्यरहितम्तत्रापदां भाजनम् । 
प्रायो मच्छति यत्र माभ्यरदहित्तत्रव यान्त्यापदः । 
प्रायो वारितवामा हि मवृत्तिमनसो दणाम । कथासरित्सागरे । 

मरायोऽशभस्य कार्यस्य काठहारः प्रनिक्रिया । कथामरित्मागरे । 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परि्यनन्ति | 
प्रास्रादरिखरम्थोऽपि काकः क्रि गरुडायते | 
प्रियनन्धुविनाश्चोत्यः शोकायिः कं न तापयत । कथासरित्सागर । 
मियमनु सुतां हि खम्ट्हाया विम्बः । न पधी यचरित । 
मियमांसम्रगाथिपोञ्छ्ितः किंमवदयः करिकुम्भनों मणिः । शिश्पाखवध । 
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मियानाश्े रत्तं किट जगदरण्यं हि भवति । 
मरियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ! कुमारमंमतरे । 
प्रिये सीमाह्यदः । 
मोदं विक्रान्तमासीदन इव भवता रश्म रणेऽस्मिन् । 
फट भाग्यानुसारतः । 

फलेन फलमादिशेत् । 
त सीणां चञलाध्चित्तदृत्तयः । कथासरित्सागरे । 
वरताश्रितानयोभेन कि न कुर्वन्ति साधवः । कथासरित्सागरे । 

चधिरस्य गानम् । 
वधिरान्मन्दकणेः श्रेयान् । 
बघ्ात्यार्यपरीवादं खठवादशहकुला । कथासरित्मागरे । 
बन्धुः को नाम दुष्टानाम् । 

नभुरप्यहितः परः । 
वटवति सति देवे बन्धुभिः किं विचेयम् । 
बलवदपि दिक्षितानामात्मन्यम्रल्ययं नेतः । अभिङ्ञानश्चाकुननने | 
बरं मृखस्य मोनिचम् । 
वटी बलं वेत्ति न वेत्ति निलः । 
वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा | 
बहुरत्ना वसुंधरा । 

बहुवचनमल्पप्नारं यः कथयति विप्ररापी मः । 
बहुविघ्ास्तु सदा कल्याणपिद्धयः । कथासरित्सागर | 

वदाश्चयां हि मेदिनी । कथासरित्मागरे । 
वाटानां रोदनं वटम् । 

बुद्धयः कुठजगामिन्यो मवन्ति महतामपि । 
बुद्धिः कमोनुपारिणी । 
बुद्धिनीम च सवत्र मुख्यं मित्र न परुषम् । कथासरित्सागरे | 

युः फदटमनाप्रहः । 

बुष्टा वा जितमपरण काममाविष्करर्वीत सवगणमपत्रप्ः क एव | शिशुपाव्यवषे 

बुभुक्षितः करि न करौति पापम् । 
बुभुक्षितं न प्रतिभाति किचित् । 
बुमक्षितेभ्यीकरणं न मुज्यते । 



पुमाषितरलखण्डमञ्जषा । ६३ 

बोधे बोधे सचचिदानन्दभासः | 
नुवते हि फटेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम् । नैषधीयचरिते । 
भक्तानामनिवाच्यं हि वेष्टितम् । कथासरित्सागरे । 
भक्त्या कायंधुरं वहन्ति कृतिनस्ते दर्दमास्वाटशाः । 
भक्त्या हि तप्यन्ति महानुभावाः । 
भक्ष्यमाणो निरुदयः सुमेसरपि हीयते । 
भङ्केऽपि हि प्रणाछानामनुबध्नित तन्तवः । 
भजन्ति वेतपरीं दत्त राजानः कात्तरेदिनः । कथासरित्सागरे । 
मजन्तयालंभरिवं हि दग्भेऽपि न साधवः । कथासरित्मागरे । 
भद्ररृताप्रयाद्रद्रममद्रं चाप्यमद्रस्रत् । कथासरित्सागरे । 
मद्रमभद्रं वा कृतमात्मनि कल्प्यते । कथासरित्मागरे । 
मयकाकंर्यकोपानां ग्रहं रि छन्दसा दिनाः । कथासरिनसागरे । 
मये सीमा म्रत्युः। 
भता च सीतं पापम् । 
मतरं हि विना नान्यः सतीनामस्ति बान्धवः । कथासरित्सागरे । 
मतमागानुसरणं खीणां च परमं व्रतम् । कथासरित्सागरे । 
मवति महत्प न निप्फटः प्रयाप्तः । सिशुपाखवपे । 
भवति योजयितुवैचनीयता | 
मवति हि विद्वता गुणोऽङ्गनानाम् । शिशुपालपे । 
भवन्ति छ शवहखः सवेस्यापीह सिद्धयः । कथामरिःसागरे । 
भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता भुवं परविस्पषएटफटोदयाय । कुमारमंभत्र । 
भवन्ति साम्येऽपि नित्रिष्टचेतप्रां वपुविपेप्वतिगेौरवाः क्रियाः । कुमारसंभवे 
मवन्त्यव्यमिचारिण्यो भतुरिषे पतिव्रताः । कुमारमभतरे । 
मवन्त्युदयकाटे हि सत्कल्याणपरम्पराः । कथामरित्सागरे । 
मवन्लेव हि भद्राणि धमीदेव यदाद्रात् । कथासरित्सागरे । 
मवितव्यता बवती । अभिज्ञानशाङकन्तले । 
भवितव्यं भवत्येव कमणामीदशी गतिः । 
मवितभ्यस्य नासाध्यं दयते बत दरयताम् । क्थामरिन्सागरे । 
मवितम्यानां हाराणि भवनि सवत्र । अभिङ्गानशाकुनतने । 
भवेन्न यस्य यत्कमे स॒ तत्कुरमन्विन्यति । कथासरित्सागरे । 
भवो हि लोकाभ्युदयाय तादशाप् ¦ 

८२, 



३४ सुभापितरतभाण्डागारम् । 

भस्मीभूतस्य मूतस्य पुनरागमनं कुतः । नेपधीय चरिते । 
माग्येनैव हि भ्यते पृनरप्तौ सर्वोत्तमः सेवकः । 

भायी मितच्रं गृहेप च । 
भायाम नास्ति दारीरतोषणम् । 
भार्याहीनं गरहस्थस्य शन्यमेव ग्रहं मतम् । 
मावस्थिराणि जननान्तरमोददानि । अभिङ्ञानक्नाङकन्तटे । 

भिक्षुको भिक्षुकं दषट्र श्वानवद्रुमरायते । 
भिच्ररुचिहि लोकः । रघुवंशे । 
भीता इव हि धीराणां यानि द्रे विपत्तयः । कथासरित्सागर । 
मृनाथकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती । 
मृताथव्याहतिः सा हि न स्तृतिः परमेष्ठिनः । 
मृमद्रनं कनकरिखरी | 
भूयोऽपि सिक्तः पयसा वृतेन न निम्बवृक्षो मधृरत्मति । 
भोगरतं म्रगाक्षी । 
मोगो भृपयते धनम् । 
भोग्यं करि रमणी तिना। 
ग्रषटस्यक्रावा गतिः| 

मणेम्तुल्यं मृल्यं सहजमुभगस्य द्युतिमतः । 
मतिरेव बाद्ररौयमी । 

मदमृद्डुद्धिपु विविक्रिता कुतः । दिशुपान्ट्रषे | 
मद्यपस्य कुतः सत्यम् 
मद्यपाः कि न जल्पन्ति । 
मदे मारेकमुदटदि मरपक्ता स्री सती कनः । कथासरिन्सागरे । 
मध्रुमयभूपा मनमिजः । 
मधुरविधुरमिश्राः स्यो दा विधातः | प्रसन्नरायत्र। 
मधुरापि हि मृच्छयते विपविरपिसमाश्निता वरटी । 
मनःपूतं समाचरेत् | 
मन एव मनुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
मनस्यकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् । 
मनस्वी कायार्थ न गणयति दुखं न च सखम् | 
मनीषिणः सन्तिनते हितैषिणः । 



मुभापितरतखण्डमश्पा । २९ 

मनोभृषा मेती । 
मनोरथानामगतिनं विदयते । इमारसंभवे । 
मनो हि जन्मान्तरसंगतिन्त् । रघुवंशे 1 
मन्दायन्त न खद सुद्दामम्युपताथरुलयाः । मेघदत । 

मन्ये दुनेनचिन्तृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः । 
मयि तु रतनिघति कि विदध्याः परेण | 

मय्युहद्धितमयादे को हि तिष्ठेत्छवत्मेनि । कथासरित्सागरे । 
रण मरतिः शरीरिणाम् । 

मद॑नं गुणवर्धनम् । 
ममेवाक्यमपि नोच्चरणीयम् । 
महतां हि पेयैममिभाव्यत्रेमवम् । किरातार्जुनीये । 
महतां हि सवेमथवा जनातिगम् । रिशुपालतरपरे । 
महतामनकम्पा हि विरुद्धेषु प्रतिक्रिया । कथासरित्सागर । 
महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः सुजनो न विस्मरति जात् किचन । दिशपाटतपर । 
महते सुजन्नपि गुणाय महान् । किराताजनीये । 
महाजनो येन गतः स पन्थाः । 
महानपि प्रपङ्धन नीचं सेवितमिच्छति । 

महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम् । किराता्जनीये । 
महान्महल्येव करोति विक्रमम् । 
महीतलस्पशेनमाजभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहः । रघवर । 
महीपतीनां विनयो हि भूषणम् । 
महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्पितपिद्धयः । कथासरित्सागर । 
महोदयानामपि संघवरत्तितां सहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः । िरानाजुनीय । 
मातरक्षिमि तव प्रसादवशतो दोपा अपि म्युगणाः। 
माता दुश्चारिणी रिपुः । 
मातापित्रभ्यां शप्तः सच्च जात् सुखमश्नुते । कथासरिःसागरं । 
मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने | 

त्सर्यरागोपहतात्मनां हि स्वटन्ति माधुप्वमि मानमानि । क्रिरातार्खनांय। 
मात्मयण दुरात्मकाऽपि भुनन द्रा सदा हात्तति 

मात्रा समं नास्ति हारीरपोषणम् । 
मादश्चो हि कथं कयः सचोहछद्नपताध्वसम् । कथासरित्सागरे । 



सुभाषितरतमाण्डागारम् । 

माने म्लाने कुतः सुखम् । 
मारतं वसन्तः 1 

मितं च सारं च वचो हि वाम्मिता । नैषधीयचरिते । 

मितरार्थगणितप्राणा दुमा दि महोदयाः । कथास्रित्सागरं । 
मिथ्या परोपक्रारे हि कुतः स्यात्कस्य रमणे । कथासग्त्सागरे । 
मिष्टान्नमितरे जनाः । 
मुक्ता बहिभजं काकी कोकिठे रमते कथम् । कथासरित्सागर । 
मुखं विम॒च्य श्वसिस्य धारया वरथेव नामापथधावनश्रमः । नपधी यचरित । 
मुखरतावसरे हि विराजते । किरातायनीये । 
मुख्यमङ्गं हि मन्त्रस्य विनिपातपरतिक्रिया । कथासरित्सागर । 
मृह्यतयेव हि च्छु संभ्रमज्वलितं मनः । किराताजुनींय । 
मह्यन्मागेममार्गं वा रागान्धः को हि प्यति । कथासरित्सागर । 
मृटः परप्र्ययनेयबुद्धिः । 
मृखस्य कि शाखकथाप्रसङ्गः । 
मृखंस्य हदयं शन्यम् । 
मृखणां बोधको सिः । 
मदि सङ्गं कस्यास्ति रमणे । कथामरिन्सागरे । 
खो दृएव्यटीकोऽपि व्यानपान्त्वेन तुप्यति । कथामरिन्सागर । 
ूर्खोऽनुभवति छदां न कायं कुरत पुनः । कथासरित्सागर । 
मच्छेन््मी विकाराः प्रायेणेश्वयैमततेपु । अभिङ्ञानशाङ्कन्र । 
मृल्ोः स्त्र तुल्यता । 
मेघाोके मवति मुलिनोऽप्यन्यथादत्ति चतः कण्टाश्छपप्रणायिनि नन कि पुनदूरसंस्थ | 

प्रटत । 

मघो गिरिनटधिवर्षी च । 
मोवा हि नाम जायत महत्मृपरृतिः कुतः । कथासरित्मागर । 
मोहन्धमविवेकं हि श्रीश्िराय न सेवते । कथासरिन्मागर | 
मौनं विरियं सततं सुधीभिः । 
मोनं सवार्भमाधकम् । 
मोनिनः कलहो नास्ति । 
म्ायति श्रीः कुल्व गृहे बन्धक्यभिष्ठिते । कथामरित्सामरे । 
यतः सतां ""““ “संगतं मनीपिभिः साप्तपदीनमुच्यते । कुमारसंभवे । 
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यतः सलं ततो धमः । 
यतो धर्मस्वतो धनम् । 
यतो नागास्ततो जयः । 

यतो रूपं ततः शीलम् । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽगरतोपमम् । 
यते कृते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोपः। 
यत्र विद्रलनो नासि शष्यस्तत्रासखधीरपि । 
यत्रारृतिस्तत्र गृणा वप्रनित 

यत्रास्ति टक्ष्मीविनयो न तत्र । 
यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः| 

यथा देशस्तथा मापा | 
यथा बीं तथाङ्कुरः । 
यथा भूमिस्तथा तोयम् । 
यथा राजा तथा प्रना | 
यथा वृक्षस्तथा फलम् | 
यथाद्रा्यतियेः पूजा धर्मा हि गृहमधिनाम् । कथासरित्सागरे । 
थोत्तरेच्छा हि गणेषु कामिनः । किराताजुनीय। 

यथोपधं साद् हितं च दुलभम् । 
यदध्यापितमहद्िम्तदि तीथं प्रचक्षते । कुमारमभवं । 

यदनु्ेगतः माध्यः पृरपाभः सदा वृधेः । कथासरित्मागर । 
यदन्नं भक्षयेच्निलं नायते तादृशीं प्रजा । 
यदि वालयन्तमृदृता न कस्य परिमृतय । कथासरित्सागर । 

युद्रैव रोचते यस्थ भवेत्तत्तस्य सुन्दरम् । 

यदेवेन ललारपत्रहिखितं तसोज्ितुं कः क्षमः । 

यद्धात्रा निजमाटपष्टटिखितं तन्मानितुं कः क्षमः । 

यद्रावितात्मा प्रियते जन्तम्तदरूपमश्रुते । कथासरिन्मागर् । 

यद्यपि शद्धं टोकविरुदं नाकरणीयं नाचरणीयप् | 

यहा तद्वा मविप्यति । 

य॒; पुण्येरवाप्यते । 
यास्त रक्ष्यं परतो यशोधनैः । रभू । 

यस्याश्वास्तस्य काञ्चनम् । 
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यस्याश्वास्तस्य मेदिनी | 
यः क्रियावान्प पण्डितः । 
या गोविन्दरसप्रमोदमधरा सा मातुर माधुरी । 
याचको याचकं दृष्ट्रा श्वानवदगुरायते । 
याचनान्तं हि गौरवम् | 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे टञ्यकामा । मदृते । 
यादटृश्षो यः कृतो धात्रा भवेत्तादशष एव सः । कथासरिःपागरे । 
याटशास्तन्तवः कामं तादो जायते पटः । कथासरित्सागरे 
यानत हि तुरगः। 
यानि न्यायप्रवृत्तस्य ति्ययोऽपि महायतापर । प्रसन्नरापतरे। 
या यस्य प्रकृतिः सखभावजनिता केनापि न यज्यते | 
या राका शशिश्ोभना गतवना सा यामिनी यामिनी | 

या टोकद्टयमाधनी तनुभरतां सरा चातुरी चातुरी । 
या पोन्दयगणान्विता पतिरता मा कामिनी कामिनी । 
युक्तं न वायुक्तमिदं विचिन्त्य वददधिपश्चिन्पहताऽनुरोधात् । 

क्तानां खट् महतां परोपकार कल्याणी मवति सुजल्तपि प्रवृत्तिः| किराताजैनीये । 
युक्तानां विमटतया तिरस्करियायं नाक्रामन्नपि हि भवल्यटं जाः रिशुपाचतरधे। 
युक्तियुक्त प्रगरहीयाद्राखादपि विचक्षणः | 
युद्धस्य वाता रम्या म्यात् | 
ये तु घ्रन्ति निरथं परहितंते क्र न जानीम् । 
यन केन प्रकारेण प्रपिद्धः प्रपा भवत् | 
येन श्रियः संश्रयदोपरूटं स्वमावटोटल्ययशः मरमृषटम । 
ये नाम केचिदिह नः परथयन्लवन्ञां जानन्तु ते किमपि तानति नप यन्नः । माह 

तीमाधय । 
नष्टं तेन गम्यताम् 
यागम्तदित्तोयदयोरिवास्त् । 
योजकम्तच दुटभः । 
या यद्धपति वनं हि लमते पराऽपि ततफ्म् | कथासरित्सागरे । 

रक्षनित पण्यानि पुरा छृतानि । 

द्गः जुद्छपरे यथा । 

रतदीपस्य हि रिखा वाल्ययापि न नश्यते । 
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र्व्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहंति । कथासरित्सागरे । 
रतं समागच्छतु काचनेन । 
रताकरे युज्यत एव रतम् । कुमार संभतरे । 
रन्प्रोपनिपातिनोऽनयोः । अभिज्ञानशाङ्कन्तसे 
रम्याणां विदृतिरपि श्रियं तनोति । किरातार्जुनीये । 
रविपीतनढा तपाल्यये पुनरोघ्रन हि युज्यते नदी । कुपारसंभतरे। 
रसमा हि व्याधयः । 
रहस्यं साधूनामनुपदिविरुद्धं विजयते । 
राजा रा्ररृतं पापम् । 

राना रहायवान्शृरः सोत्साहो जयति द्धिपः । कथासरित्सागरे । 
राज्ञः पापं प्रोहितः। 

रामधाम रारणीकरणीयमप् | 
रिक्तः सर्वो मवति हि खवः पृणता गौरवाय । मेघकृते । 
रिकरिपाणिन पद्यत राजानं देवतां गुस्म् । 
रिपुप्वपि हि भीतेषु सानुकम्पा महारयाः । कथासरित्मागरे । 
टक्ष्मीरनु सरति नयगुणप्रम्रह्धिम् । 
टकष्मीरयस्य गृहे स एव मवति प्रायो जगद्न्यताम् । 
टङ्कश्धरो हरति दाशरथेः कतरे प्राप्ति चन्रमथ दक्षिणमिन्मगयः। 
रव्धदिन्यरसाखादः को दि रज्धद्रसान्तरे । कथासरित्सागर । 
ठल्धस्पानां भवति कुतोऽथवा व्यवम्था | सिश्रुपाटवध | 
लमेत वा प्राथयितान वा भ्नियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवन । अनिश्नान- 

दाङ्कन्तटे । 
टङितान्तानि गीतानि । 
छामः परं खट मुखे तव भस्मपातः । 
टिखितमपि लट प्रोज्छितं कः समथः | 
रील्या मवनट तरणीयम् । 

लुन्धमर्थन गरृहीयात् । 
ट्व्धानां याचकः रात्रः । 

टके पश्च मूर्खश्च निधिवरेकमती समो । कथासरिःमागर् । 

छोकोत्तराणां चेतांसि को दि विज्ञातुमहति । = 

वैन 

टोकोपहपिताः शश्वत्सीदन्येव द्यवद्धयः । कथामरित्मागरं । 
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टोभः पापस्य कारणम् । 

लोभमूलानि पापानि । 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः। 

वक्ति जन्मान्तरभीति मनः ल्िद्यदकारणप् । कथासरित्सागरे । 

वक्रे विधो वद कथं व्यवसायसिद्धिः । 
वचने कि दरिद्रता । 
वचोभूषा सत्यम् । 
वक्ष्यन्ते हेटयेवरेह कुखीभिः सरदाश्याः । कथासरित्सागरे । 
वज्रादपि हि वीराणां चित्तरतमण्रण्डितम् । कथासरित्सागरे । 
वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते । कुमार मंम । 
वनेषु दोषाः म्रभमवनिति रागिणाम् | 
वयोगते कि वनिताविलामः | 
व॒रं हि मानिनो मृत्य॒नं दैन्यं खननाग्रतः | कथामरित्मागरे । 
वरं कव्यं पमां न च परकरटत्राभिगमनम् | 
व॒रं प्राणत्यागो न च पिशनवाक्येप्वभिरुनिः । 
वरं भिक्षारिं न च परधनास्वादनमग्वम् | 
वरं मानं कार्यं न च वचनमक्तं यदटरतम् । 
वरविभवभृपा व्रिनरणप | 
वतमानेन काटेन वतंयन्ति विचक्षणाः । 
वशिनां न निहनिति धेयमनुभावगुणः । किराताजनीये । 
वसुमत्या हि दषाः कटत्रिणः । रघुवंश । 
व्पृतं फि्रेनलम् । 
वस््राणामात्तपौ जरा | 
वाञ्चा्रोत्पादिता मह्यवेरात्को नाननप्यते । कथासरित्सागरे । 
वाज्छारनं परमपदे | 

वति वाति कडम्बपृप्पमुरमो करेन प्रतारिप्यते | 
वाम विधौ न दि फलन्लयमिवाज्छितानि। 
वामः प्रधानं खट योग्यतायाः । 
वासाविहीनं विनहाति द्मः | 
विकार खट परमाथेताञ्ञालानारम्भः प्रतिकारस्य । अभिज्गानशाकुन्तरे । 
विकारहेता सति विक्रियन्त येषां न चेतांमि त ण्व धीराः । कुमारसंभवे । 
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विक्रियाये न कल्पन्ते संबन्धाः सदनष्ठिताः । कुमारसभवे । 
विक्रीते करिणि किमङ्कुशे विवादः । 
विधवल्यः माधिताथैषिद्धयः । अभिज्ञानशाङकन्तरे । 
विचित्रमायाः कितवा ईटशा एव स््रदा । कथासरित्सागरे । 
विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः । किराताजनीये । 
विचित्रविधये तस्मे स्वेदा विधये नमः । कथासरित्सागरे । 
विचित्राः खट् वाप्रनाः । 
विचित्रो बत कायस्य विपाकविषमः क्रमः । कथासरित्सागरे । 
विजानतोऽपि ह्यनयस्य रौद्रतां भवत्यपाये परिमोहिनां मति किराताजुनीये | 
विदग्धा अपि वच्यन्ते विटवणेनया सियः । कथासरित्सागरे । 
विदेशे बन्धुलामो हि मरावमरतनिश्चरः। कथासरित्सागरे । 
विद्यातुराणां न सखं न निद्रा | 
विद्या ददाति विनयम् । 
विद्या मित्रं मवातेष॒ । 
विद्यारल्ं सरसक्रविता । 

विद्या रूपं कुरूपिणाम् । 
विद्यासमं नास्ति शरीरभपणम् । 
विद्या सवस्य भृपणम् । 
विद्या स्तन्धस्य निप्फटा | 

विद्धान्कुटीनो न केति गवम् । 
विद्धान्सर्वगुणेषु पूजिततनुभगबेस्य नान्या गतिः । 
विद्धान्सवेत्र पृञ्यते । 
विधिरहो ब्वानिति मे मतिः । 
विधिरुच्छङ्कटो रणाम् । 
विधि चटयत्यर्थानचिन्तयानपि संमुखः । कथासरित्मागर । 
विधिटिखितं बुद्धिरनुसरति । 
® ॐ (= 

विवेर्विचिच्राणि विचेष्टितानि । 

विेविटामरानव्येश्च तरद्वान्का हि तकयेत्  कथासारह्सारगर । 

विनयाद्याति पात्रताम् । 

विनयो हि सतीव्रतम् । कथासरित्सागरे । 

विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम् । 
८३ 
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विना महयमन्यत्न चन्दनं न प्रोहति । 
विनाङ्यकाटे विपरीतबुद्धिः । ` 
विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता खता: । 
विना हि गुवादेशेन सपृरणीः मिद्य: कृतः । कथासरिन्सागर । 
विनियोगमरपादा हि किकराः प्रभविष्णुषु । कुमारसंभव । 
विनीतनागः किल सूत्रधाररेन्रं पदं मृमिगतोऽपि मृड । रघुवंश । 
विपदा परिमूहाः कि व्यवस्यति विटम्नितुप् । कुमारमभव । 
विपरि न दृषितातिम्मिः । रिशुपाखवपे । 
विपदोऽपि पदं छष्योऽपक्रारयति नो रि मः कुमाग्मेभवे | 
विप्रियमप्याकरण्यं वृते प्रियमेव सवदा मुजनः। 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम् । 
विमलं कलृषीमवच्च चेतः कथयत्यव हितपिणं गपि वा | किरातार्जुनीये । 
विरक्तस्य तृणं मार्या | 
विटम्ितुं न खद सदा मनखिनो विधित्पवः करटमवक्य विद्धिपः। शिभृपालवप 
विल्मसिनी हि मवैस्य मंध्येव सणरागिमी । कथामरिन्मागर । 
विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । अभिङ्गानराङ्कनने | 
विवेकधाराशतधोतमनः परतां न कामः कटुपीकराति । नेपधीयचभिनि | 
विशाखान्तानि मेघ्रानि | 
विश्वाः कट्टषु कः । कथामरििमागर । 
विश्वाप्रमलयानु सनां हि याग । किगताजनीये | 

विपं गोष्टी दरिद्रस्य | 
विषमप्यमृतं कनिद्रवेदपमृनं वा विषमीश्वरेच्छया । गप्र | 
विपयारृप्यमाणा हि तिष्ठनि मुपमे कथम् | कथामरिन्पागर | 
विपयिणः कस्यापदोऽस्तं गनाः | 
विपद्षोऽपि वध्यं खयं च्छरत्मपरंमनम् । कुमारमंभतर । 
वीरमाहाय्यनिविघ्राः पुत्रटम्या हि मिद्धयः । कृथामरिन्माम | 

वीरो हि खा म्यमहैनि । कथासरिन्मागरे | 

वृक्ष ्ाणफटं यजनत विहगाः | 

वृत्तं हि रज्ञामुपरदगरत्तम् । रप्र | 
दथा तृप्तस्य भोजनम् | 
द्रथा दानं प्मभस्य | 
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वरेथा दीपो दिवापि च। 
रथा भवेदस्वहान्धस्य हितोपदेशना । कुबारसंमवे । 
ठरेथा वृष्टिः समुद्रेषु | 
व्रद्धस्य तरुणी विप् । 
वृ्ानतेयेन वदन्ति धर्मम् | 
व्रद्धा नारी पतिव्रता । 
वेदानानन्ति पण्डिताः । 
वेद्याङ्खनेव दरपनीतिरनेकरूपा । 
वेद्यानां च कुतः सेहः । 
व्याधस्य चोपवासस्य पारणं पशुमारणम् । 
त्याजपत्रणयेवाक्यैनेनन्या को न वच्यते । कथासरित्सागरे । 
व्यादिरेयते मूधरतामवेकष्य रप्णेन देहोद्यटनाय रेपः । कुमारसंमत्रे । 
व्याधितस्योपधं मित्रम् । 
वरताभिरक्षा हि सताम्टक्रिया । किरातार्जुनीये । 
रक्तो नियता वारि वैदयताप्रि नु हन्ति करिम् । कथासरित्सागरे । 
दात्या हि केन निश्चेतुं दुर्ताना नियतेति; । कथासरित्सागरे । 
दात्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि। 
दरायनतलर्नं रारिमृग्वी । 
दारीरमृटा हि रषा मनच्रमृदा च रानता । कथासरित्सागरे । 
दारीरमाद्यं खलु घर्मसाधनम् । कुमारसंभवे । 
दास््राघाता न तथा सृचीक्षतवेदना यादक् । 
रासेण रश्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शाखां क्षिणोति । रधूवेशे | 
दाम्येत्मत्युपकरिण नोपकारेण दुननः । कुमारसंभवे । 
दाखं हि निश्ितमियां करन सिद्धिमेति । रिग्ुपाटवध । 

दास्रद्रदिवटीयमी । 
शिरसि चिखितं टष्ुयति कः । 
शिष्यपापं गुरुस्तथा । 
रीं परं मृपणमर । 

दीं भपयते कुटम् । 
शीरं हि विदपां धनम् । कथासरिःमागरे । 
रीं हि मर्वेस्य नरस्य मृषणम् । 



थ स॒भाषितरत्नभाण्डागारम् । 

रुचिः क्षेमकरो राजा । 
दराचिनोरी पतिव्रता । 
गुचिभमिगतं तायमर । 
रामृन्नहि सीदति । कथासरित्सागरे । 
राभस्य रीम् । 
दाभाचारस्य कः कयादश्भं हि सतेननः । कथासरित्सागरे । 
शप्केन्धने वद्दिरुपेति ब्रद्धिम् । 

दारं छतन्ञं टटसोह्रं च टक्ष्मीः खयं याति निवामहेत। 
दूरस्य मरणं तरणम् । 
शाराणां ्रतमारणे नहि परो धमः प्रयुक्त बुधः । 
शूरा हि मणतित्नियाः । कथासरित्मागरं । 
दरोककन्दः क्र कन्या हि क्रानन्दः कायवान्मूनः । कथामरित्मागरे 

टाभन्ते विद्यया विप्राः । 
दरोपितसरमि निदावे नितरामेव।द्धनः सिन्धः । 
दयाट्को गृहनाशाय । 
श्रवणपटरतं हरिकथा | 
श्रवणसुखसीमा हरिकथा । 
श्रीदृप्णस्य दृपाट्वा यदि भवेत्करः कं निहन्तं धमः । 

श्रीपतेः पदयगं स्मरणीयम् । 

श्रेयसि केन तप्य | रिभुपाट्वपे । 
शरेयान्दि मानिना प्र्युर्नदगात्मप्रकारानम् । कथामरिन्मागरे । 
श्रोत्रस्य मृषणं रास्रम् । 
संप्मंजा दोपगुणा मवनि । 
पंहपिणा मह गणाभ्याविकदुरामम् । सिशथणच्छप्र । 
सकट शीटन कृयोट्टरम् । 
सकलरूतिप्तीमा श्ुतिश्तिः । 
पकख्युणमूषा च विनयः । 
सकटगृणसीमा वितरणम् । 
सक्टमुखमीमा सुवदना । 
सरृद्धिविमानपि दि मयुक्तं माधुथमीषटे टरिणान्य्रहीतम् । रवृ । 
प्र प्षत्रियस्राणमहः मनां यः । 
सतति साहजिकं प्रम दृरादपि विजायते । 



सुमाषितरतलण्डमञुपा । ¢4 

संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्रज्ञाः शूराश्च संगरे । कथासरित्सागरे । 
संकल्पेकमधाना हि दिव्यानामसिटाः तरियाः । कथासरित्सागरे । 
पद्ः सतां किमु न मङ्गलमातनोति । 
सङ्घामो नाम रुराणामृत्छवो हि महानयम् । कथासरित्सागर । 
सरतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विनयते | 
सतां महत्स॑मखधावि पौरुषम् । नपधीयचरिते । 
सतां हि चेतः शचितात्मसाक्षिका । नेपधीयचरिते । 
सतां हि सङ्गः सकलं प्रसृते । 

पतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रव्रत्तयः । अभिङ्गानशाङ्कननरे | 

परतां हि साधरशीट्लात्मावों न निवतत। 

पतां गुरुजिमीपे हि चेतमि स्रीतणं कियत् । कथासरित्सागरे । 

परतीधर्मा हि सस्रीणां चिन्तया न मृष्दादयः। कृथामरित्मागरे। 

सतु निरवधिरेकः सजनानां विवैकः। 

पखाधीना हि सिद्धयः । कथासरित्सागरे । 
मानरूपं समस्य धाता सर्व प्रयच्छति । कथासरित्सागर । 
सत्पत्र एव कुटपद्मनि काऽपि दीपः । 

स्यः मरवादो यच्छदरप्वनथो यान्ति मृरिताम् । कथामरिन्मागर । 

पल्यनियतवचसं वचमा मुननं जनाश्चदयितुं क इरत । शिशुपाखवध। 

पत्यपतां वदेद्ाणीम् । 

सद्यं सम्यक्कतोऽस्पोऽपि घर्मा भरिफलो भवत् । कथार्मारत्सागरं । 

सत्यं कण्ठस्य भृषणम् । 

मुल्यं न त्यच्छटमम्युपेति । 
पसखमेव जयते । 
पदेन तपते रविः । 

सलेन धायते थ्वी । 

सदेन प्रथते साक्षी । 

सत्येन वाति वायुश्च । 
सदसद्वा नहि विदुः कुखीवचनमाहिताः । कथासरित्सागर । 

सदाभिमानैकधना हि मानिनः । रिशुपाखवध । 

पदा स्याद्योऽत्र यच्चित्तस्तनमयतमुपात भ । कथामरित्मागर् । 

सदोमूषा पक्तिः । 



सुभापितरत्नमाण्डागारम् । 

सद्रावाद्रः फति न चिरेणोपकारो महत्सु । मदृते । 
सद्भिः कुर्वीति संगतिम् । 

सद्धिरेव सहासीत । 
सद्विरविवादं मेत्री च । 
सद्विस्त रील्या प्रोक्तं रिटाटिखितमश्षरम् । 
सद्यः फलति मान्धत् । 
सद्य एव मुद्धतं हि पच्यते कर्पवृक्षफटनर्मि कराद्वितम् । रघुवंशे । 
स धार्मिको यः परमम न स्थरान् । 
म धीरे योन संमोहमापत्काटेऽपि गच्छति । कथामरित्मागर । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरदरजन्ते । 
संततिः श्वदया हि परत्रेह च दामणे । रपृ । 
संतोप एव पुरुषस्य परं निधानम् । 
म॑तोपनुल्यं धनमस्ति नान्यत् । 

संतोषी व्राह्मणः शुचिः । 
संदीप्ते मवने तु कृपग्वननं प्रत्युद्यमः कीदशः । 
संधत्ते शरशामरति रि सद्ियागः । 
मथि दूवा तु हन्तव्यः मंपराप्तञवसरे पनः । कथामरिन्सागर । 

मनिकरुए निकृषटऽपि कष्टं रमञ्यनित कुखियः । कथामरित्सागरे । 
सभारनं विद्धान् । 
ममये हि सवमुपकारि कतम् । शिथृपारवपे । 
समर्थो यो नियं स जयतितगं काऽपि पुरुपः | 
समानरीटयव्यसनपु सख्यम् । 
समीरणा नादयिता मवति व्यादिय्यने केन हुताशनस्य । कुमारमंभतरे | 
मंपत्मृ हि मुमच्वानामेकहेतुः खपारुपम् । कथासरित्सागरे । 
मेपृणकुम्भा न करेति शब्दम् । 
संमवत्यभिनातानामभिमानो द्यरुतरिमः । कथासरित्सागरे । 
संभावना ह्यधिकृतस्य तनोति तेनः । किरातार्जुनीये । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यने | 
म॑मृखीना हि जयो रन्ध्रप्रहारिणाम् । रपस । 
मरित्पतिनहि ममुपेतिं रिक्तताम् रिशपान्वपे | 



मुमाषितलखण्डमरण । 

सरित्पूरप्रपूर्मोऽपि क्षारो न मधुरायते । 
सवः काभ्ात्मीयं परयति । अभिङ्गानशाङ्कन्तछे । 
पवः कालवशेन नयति । 
सवैः छच्गतोऽपि वाञ्छति जनः सच्वानुरूपं फटम् । 
सवैः प्राथितमर्थमयिगम्य मुखी संपद्यते जन्तुः । र्ना तु नरिताथता दःसोत्तैरेव | 

अभिङ्गानशाङ्कन्तरे । 
सवैः प्रियः खलु मवत्यनुदूपचे्टः । शिशुपाल । 
सर्वं कार्यवश्चाजनोऽभिरमते तत्कस्य को वहठभः | 
सवं जीवद्विराप्यते | कथासरित्सागरे । 
सवै यस्य वश्ादगात्स्मतिपथं काटाय तस्स नमः| 
सवं रतमुपद्रवेण सहितं निर्योपमेकं यङः । 
सवं शुन्यं दरिद्रस्य । 

स्वं सले प्रतिष्ठितम् । 
सवे सावधि नावधिः कुदभुवां मेम्णः परं कवम् । 
सवैनाश्ाय मातुरः । 
सर्वेमल्न्तगहितम् । 
सवैखोकमरतिष्टायां यतन्ते बहवा जनाः । 
सव॑शुन्या दरिद्रता | 
सवेधित्तप्रमाणेन सदमद्वामिवाच्ल्ति । कयासरित्नागर । 
स्वाङ्धे दुर्जनो विषम् । 
सवीरम्भास्तण्डुदाः प्रम्थमृलाः । 
सवीस्ववम्थामु रमणीयतमादृतिविरोपाणाम् । अमिङ्गानश्नाङ्ुनन | 
सर्वे गणाः क्राचनमाश्रयन्ते । 
सर्वो हि नोपगतमप्यपचीयमानं वधिप्णुमाश्रयमनागतमम्युषा । रियुपानतरप । 

सजा गणिका नटा । 
स सुद्व्यस्नने यः स्यात् | 
सहते मादृशः का हि तादशं घमविष्ठवम् । कथामरिन्मागर । 
सहते विपत्सहस्ं मानी नेवापमानटरामपि । 

सहे वरिरहेशं यशस्वी नायकः पूनः । कथामग्न्मागर् । 

परसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदप । 
सहसा हि छतं पापं कथं मामृद्धिप्तथ । कथासरिन्सागर । 



८ सुभाषितरत्नमाण्डागारम् । 

हसि एवगेरुपासितां नहि गज्ञाफटमति सीप्मताम् । शिशुपालवधे । 

पहस्प॒ च पण्डितः । | 

सहायचृटर्महतां न संगतं मवन्ति मोमायुसतसा न दन्तिनः । किराताजुनीय । 
सागरं वर्मयिला कुत्र महानद्यवतरति । अभिङ्गानशाकुन्तले । 
साधनेष हि रतेरपधत्ते रम्यतां मियपमागम एव । किराताजुनीय । 

साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां त॒ तपमाखिमिद्धिः । नपधरीयच 
साधुः सीदति दुजेनः प्रभवति प्रपि कटो दुयुगे । 
साधूनां दुजेनाद्रयम् । 
साधनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्षं मनः । 
साध्यामाध्यत्रिचारं हि नेक्षते भवितव्यता । कथामरिन्सागर । 
सानुकरे जगन्नाथे विप्रियः सुप्रिया मवेत् । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयाः कृतः । रिशुपाखवध । 
पारं गरृस्ति पण्डिताः | 

साहसं नैरपेक्ष्यं च क्रितवानां निमगनप । कथामरिन्मागरे । 
सिते हि जायेत रितः मटक््यता । नपधचरिते । 
पिदधिमृषयते विदाम् । 
पि्यनिति कुत्र मुरूतानि त्रिना श्रमेण | 
सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः मदृदुपगनः संगमाक्िचिदनः । मनरदृत। 

पकविता यद्यस्ति राज्यन किम् | । 
कृता चानमृयव द्: गरमप्वश्चत समप | कथामारन्सागर । 

मुखं च मे शायनं चमे। 
सुखमास्ते निस्पहः पुरुषः । 
पखाधथिनः कृतो विद्या | 

सुतक्तमपि पानीयं रमयलयेव पावक्रप् | 
म॒दमरहान्तःकरणा हि माधवः । किराताजनीय। 
मुटुरभे नाहति कोऽमिनन्दितुं मरकषटकष्मीमनुरूपसंगमे । किरातार्जुनीये । 
ुपेवेणो हि सटभावना या सा पव॑रूपं फलमावनायाः । रिशपाच्रमर । 
मुरत्र [ह श्रदधता नमस्या सव्रथामद्धयङ्धमिथः समस्या । [दशथपाटतरष । 

मुमा रम्यता कके दुम हि गुणाननम् । किराताञजुनीये। 
मुखभो हि द्िपां मद्धो दृलमा सत्छवाच्यता । फिराताज॒नीये । 
सृद्दथमा।हेतमनजद्याधया मररृतावरराजाते विरुद्धमपि । शिशुपाटवध । 



मुभाषितरतखण्डमजषा । 

मुयापये न खड कमलं पुष्यति खाममिख्याम् । मेषदूते । 
पूर्य तपल्याबरणाय दृष्टेः कल्पेत रोकस्य "कथं तमस्ता । रधुर्वदे | 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 
सोख्यं धन्याः किमपि दधते सवसंपत्समृदाः । 
स्तवे सेरप्मु कृताछवैः कते न मुह्यती जातु भवेत्ुमुदधती । नैषधीयचरिते । 
स्तोत्रं कस्य न तुष्टये । कुमारसंभवे । 
सियश्चरितरं परुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मन्यः । 
सियो नष्टा द्यभरैकाः । 
सियो यथा विचेष्टन्तां निप्कम्पं हि सरतां मनः । कथासरित्सागरे । 
स्रीचित्तमहो विचित्रमिति । कथासरित्सागरे । 
स्रीचित्तस्येव देवस्य को वेत्ति गहनां गतिम् । कथासरित्सागरे । 
स्रीणां पतिः प्राणा न बान्धवाः । कथासरित्सागरे । 
सीणां भियारोकफटो हि वेषः । कुमारसंभवे । 

स्रीणां मावानुरक्तं हि विरहापहनं मनः । कथासरित्सागरे । 

खीणामदीकमुग्धं हि वचः को मन्यते मृषा । कथासरित्सागरे । 

सखीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु । मेघदूते । 
स्ीपुमानिलनास्थेषा वत्तं हि महितं सताम् । इुमारसंभवे । 

खीपंवच्च मभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम् । 

स्रीबुद्धिः प्रटयावहा । 
सखीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः । 

लीवचः ल्ययो हनिति विचारं महतामपि । कथासरित्सागरं । 
स्री विनद्यति रूपेण । 

ख्ीषु वाक्संयमः कुतः । कथासरित्सागरे । 

सीप्वनरख्चे्ामु कस्येच्छा नोपजायते । कथासरित्सागरे । 

सथातुं नियोक्ु्हि शक्यमम्रे वनाय रयं खयमक्षतेन । रघुवंशे । 

स्थितः एथिन्या इव मानदण्डः । कुमारसंभवे । 

ल्ापितोऽपि बहशो नरीजकेमदमः किमु हयो भवे 

जनिग्धमुग्धा दि सत्खियः । कथासरित्सागरे । 

लविग्धो हि विरहदायासे साधुवादं ददाति किम् । कथासरित्सागरे । 

सपात्रं पापानां फटमधघनमेहेषु मुद्शाम् । । 
लेहानाहः किमपि विरद ध्वंमिनम्न लमोमादि्ट वस्नृन्युपचितरपाः भ्रमर रीम 

वन्ति । मेघदते । 
र्ट 

त्क्रचित् । 
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लेहः पापशङ्की । अभिज्गानशाङन्तले । 
रएशन्ति न रश्े्ानां हदयं बन्धुबद्धयः । नषधीयचारिते । 
स्एशन्ास्तारुण्यं किमिव नहि रम्यं म्रगदशः। 

सथश्न्नपि गजो हनित । 
स्मपमधिगतगुणस्मरणाः पटो न दोपमखिं खल्चमाः । शिशुपारवपे । 
स्रोतोरत्नं विवुधतटिनी । 
स्वकरममूत्रग्रथितो हि रोकः । 
सगरे पूज्ये मूः! 
स्वभ्रामे पृज्यते प्रभुः | 
स्वजनस्य हि दःखमग्रतो विव्रृतदारमिवोपजायते । कुपारमंभवे । 
सखजनालोकवतिद्धो दुःख्निः कं न तापयन् | कथासरित्मागरं | 
स्वजातीयविधाताय माहात्म्यं टर्यते दरणाप् । 

स्वत एव सतां पराथता अहणानां हि यथा यथार्थता । शिशुपाच्खरपरे | 
स्वदेशजातस्य नरम्य नृनं गुणाधिकमस्यापि वेदवक्ता | 
स्वदेरो पूज्यते राजा । 
स्वधर्मे निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः । 

खपन्तयज्ञा हि निश्ेष्टाः कुनो निद्रा क्रिक्रिनाम् । कथामरिनमागरे । 
स्वपादाच्यवमानस्य कम्यात्ां का हि मन्यते | कथामरि्मागर | 
स्वभाव एवे परोपकारिणाम् । 
स्वभावतः सवमिदं हि मिद् । 
स्वभावस्वच्छानां परतनमपि भाग्यं हि मवति। 
स्वमहिमददांनमकषणोमृकुरतटे जायते यस्मात् | 
स्वयशांसि विक्रमवतामवतां न वधृपत्रानि विमृपनिति धियः । किराताजनीये 
स्वयमेव हि वातोऽेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । र । 
स्ववोयगृप्ता हि मनोः प्रमृत्तिः | । 
समुखं नास्ति साध्वीनां तासां भतमव मुखम् । कथासरित्सागरे । 
स्वस्थः कोवा न पण्डितः | 
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संमवनति | 
स्वादुभिस्तु विषरषतस्ततो दुःखमिन्दरिसगणो निवाते | रुषे । 
स्वाधीनकुशलाः पिदिमन्तः । अभिङ्गानशाक्रन्तद । ` 
स्वार्पौना दयिना स॒तावपि । 
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सवामापद् प्रञस्य विपत्तिमग्न शोचन्ति सन्तो हृपकारि पक्षप् | तिरताीपरि/ 
खामिन्यसध्यन्यपने सुखं सन्मन्िणां कुनः । कथासरित्सागरे । 
स्वेद्यमामज्वरं भाज्ञः कोऽम्भया परिपिश्चति । रिश्रुपालवषे । 
स्वनानटस्य स्फुटतां यियासोः एूत्छृलयपेक्षा कियती सह् स्यात् । रिशुपाटवषे | 
हसो यथा स्षीरमिवाम्बुमध्यात् । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजेयन्त्यपः । अभिज्ञानश्चाङकन्तल । 
हहा पद्मस्रः कुतः कतिपयह्सावना श्रीस्ते | 

हत ज्ञानं क्रियाहीनम् | 

हतं निनौयकं सैन्यम् । 
हतं सैन्यमनायकम् । 
हतश्चान्तानतौ नरः । 

हतविधिपरिपाकः कन वा लद्भनीयः । 

हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः । किरातार्यनीये । 
हसन्नपि टरपा हनति । 
हस्तस्य भूषणं दानम् । 
हा कष्टं खद वतते कलियुगे धन्या नराः सजना; | 
हास्यादते किमन्यत्स्यादतिरोंस्यवतां फलम् । कथासरित्सागर । 
टा हा तथापि व्रिपयान्न जहाति चनः। 
हितः परोऽपि खीकार्यँ हयः खी ऽप्यहितः पुनः । कथामरिन्मागरे । 

हितप्रयोजनं मित्रम् । 
हितमुच्ितमुगशाक्रभुक । 
हितमारण्यमोपधम् | 
हितं मनोहारि च दुम वचः । करिराताजुनीय । 
हितैपिणः मन्ति न ते मनीषिणः । 
हितोपदेशो मखस्य कौपमेव न चान्त । कथासरित्मागर । 
हीनान्यनुपकर्गेणि परव्रद्धानि निकरुवते" मित्राणि । पूवश । 

हेः संटध्यत ह्यग्नौ विशुद्धिः स्यामिक्रापि वा । रघू्रंश | 
ह्यथा ह खाक पुरुषस्य बन्धुः | । 

हदे गभीरे हदि चाव्रगादे शंसन्ति कायावतरं हिं मन्तः । नपधीयचरिते । 

| नि 
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